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  اإلهداء

  إلى روح والدتي،

  بلَّ اهللا ثراها برحمته الواسعة،

  .وجعل الجنة متقلبها ومثواها

  إلى والدي،

  أسأل اهللا تعالى أن يمد في عمره،

  .ويمتعه بالصحة والعافية
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  كلمة شكر

الجزيل ألستاذتي المشرفة الدكتورة لطيفة أتوجه بالشكر 

ومنحتني . بشاري، التي شجعتني كثيرا على مواصلة هذا البحث

من وقتها الثمين، الشيء الكثير، لمتابعة جمع مادته، وتصحيح 

ولم تبخل علي لحظة بنصائحها . الخطأ، وإكمال النقص

وتوجيهاتها، والتجاوب مع الموضوع، واستقبالها في مكتبها 

  .مخبر، والرد على االتصاالت الهاتفية، في كل وقتبال

كما أتوجه بتشكراتي الخالصة، لكل أساتذتي في السنة 

التمهيدية، وأخص بالذكر، الدكتور أحمد شريفي، الذي لفت 

انتباهي إلى هذا الموضوع، وكان دائما يسألني، عن مدى تقدم 

  .البحث، والمراحل التي بلغها

أستاذ األدب العربي في ثانوية أشكر زميلي بوشدوب حسن، 

  .البتاني، على ما قدمه لي من مساعدة إلنجاز هذا البحث

وال أستطيع أن أجازيهم على معروفهم، ولكن أدعو العلي 

القدير بكل أسمائه الحسنى، أن يجزل لهم الثواب في الدنيا 

  .آمين. واآلخرة، وأن ينفع بعلمهم وفضلهم
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املغولية اإلسالمية خالل العصور الوسطى، البد أن يتعرض إن الباحث الذي يريد دراسة العالقات 

لقد تأسست هذه الدولة على شكل إمارة، بعد معركة . بشكل أو بآخر إىل تاريخ مملكة أرمينيا الصغرى

. منازكرد، خالل الربع األخري من القرن احلادي عشر امليالدي، يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من آسيا الصغرى

اء األرمن، حىت متكنوا من حتويل إمارم إىل مملكة معترف ا، من طرف القوى الكربى يف وما لبث األمر

أواخر القرن الثاين عشر امليالدي، مستظلِّني باحلمالت الصليبية، اليت اختذت من أراضي أرمينيا الصغرى، جسرا 

  .لذين جاؤوا لرفع الصليبللوصول إىل بيت املقدس، ومن األرمن أدالء أوفياء إلخوام يف الدين، ا

، وكان وآسيا ، وهو يربط بني أورباتأسست هذه اململكة يف موقع استراتيجي، يعرف باسم قيليقيا

، وقد مكنها هذا املوقع من القيام بأدوار خطرية يف تاريخ العامل "الثغور"أو " الدروب"املسلمون يسمونه 

فهي دولة حاجزة بني البيزنطيني . وسط دوامة من األحداث هددت وجودهاإلسالمي، ألا وجدت نفسها ا

جتعل من األرمن تابعني هلا، حيمون ظهرها من ضربات  واملسلمني، وقد أرادت اإلمرباطورية البيزنطية أن

سيطروا على الكثري من األراضي اليت كانت موطنا و السالجقة الذين اكتسحوا بالد الروممث ظهر . املسلمني

لألرمن، فأنقذم احلمالت الصليبية اليت أدت إىل تكوين إمارات مسيحية يف بعض القالع واملدن، الواقعة يف 

  .مشال الشام ويف قيليقيا، وقد كان حيكم بعضها أمراء أرمن

عشر، هو اخلطر املغويل الذي انفجر ولعل أخطر حتد خارجي واجهته اململكة خالل القرن الثالث 

، وأتى على األخضر واليابس، ومل تصمد أمامه أية قوة سياسية، ماعدا مملكة أرمينيا كالربكان من أواسط آسيا

كمة ، اليت متكنت من حتويل األعداء القادمني من جوف آسيا إىل أصدقاء للمسيحيني، عمال باحلالصغرى

، وبذلك استطاعت هذه اململكة أن "ال يوجد أصدقاء دائمون وال أعداء دائمون ولكن مصلحة دائمة"القائلة 

وملا رفع املماليك راية اجلهاد ضد املغول، وضد اإلمارات الصليبية، اليت اارت مثل . تقف يف وجه اإلعصار

استمرارها، وجتاوزت يف طول عمرها كل البنايات اهلشة، حافظت مملكة أرمينيا الصغرى على صمودها و

  .وشرق حوض البحر املتوسط اإلمارات الصليبية يف بالد الشام



8 
 

وسط قد أثارت هذه اململكة اهتمام الباحثني، نظرا لقدرا الغريبة على البقاء والصمود واالستمرار، ل

تكن إمرباطورية ذات مساحة واسعة تضم العديد من الشعوب، واألجناس، ومل حميط يناصبها العداء، فهي مل 

تكن هلا قوة عسكرية ضخمة، متكنها من احتالل األراضي والبلدان، بل عاشت وسط جريان أقوياء، ويف ظل 

  .صراع، البقاء فيه لألقوى

شأا، وسر كل هذا دفعين إىل طرح جمموعة من التساؤالت حول تاريخ هذه اململكة، وظروف ن

فمن هم هؤالء األرمن ؟ ومن أين قدموا ؟ وكيف متكنت مملكتهم من البقاء يف ظل التوسعات . بقائها طويال

 املغولية ؟ هل كانوا حلفاء حقيقيني للمغول أم جمرد تابعني ال حول هلم وال قوة يف األحداث اليت عرفتها آسيا

 ومل حيتلوها كما فعلوا بالعراق وإيران ؟ وملاذا حافظ املغول على مملكة أرمينيا الصغرى الصغرى وبالد الشام

؟ ملاذا جنحت مملكة أرمينيا الصغرى يف إقامة عالقات مع املغول، بينما فشلت يف ذلك كل ... وخوارزم 

استقطاب املغول إىل املسيحية واستغالهلم يف احلرب ضد  الدول األوربية ؟ وحىت البابوية مل تتمكن من

املسلمني؟ وملاذا اوت كل اإلمارات الصليبية أمام ضربات املماليك ومتكنت مملكة أرمينيا من الصمود ؟ ما 

هو موقف الدول األوربية والبابوية من مملكة أرمينيا الصغرى، يف صراعها من أجل البقاء وسط حميط كله 

؟ هل ملواقف ودور مملكة أرمينيا الصغرى يف أحداث  اصة بعد انتشار اإلسالم بني املغول يف إيرانإسالمي، خ

العصور الوسطى عالقة باملواقف اليت تتبناها فرنسا اليوم وبعض الدول األوربية من تركيا واامها هلا بارتكاب 

هتمام ذا املوضوع، وتقدمي حماولة بسيطة تسلِّط مذابح ضد األرمن ؟ كل هذه التساؤالت دفعتين إىل اال

  .الضوء على فترة هامة من تارخينا اإلسالمي

أما عن الدوافع الذاتية اليت جعلتين أختار هذا املوضوع، فأول من لفت انتباهي إليه، هو الدكتور أمحد 

عالقة : راسة، شد اهتمامي حمور شريفي، من خالل حماضراته يف السنة التمهيدية، فبعد أن عرفَنا مبحاور الد

وقد دفعين ذلك . املغول بأرمينيا، وكان يردد علينا دائما بأن األرمن ميثلون شوكة يف ظهر األمة اإلسالمية

وقد استهوتين هذه الدراسة، فجعلت منها مشروع حبث وعرضتها . لإلطالع على هذا املوضوع، والبحث فيه
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يف حلقة البحث عرضت املوضوع على الدكتورة لطيفة بشاري، فشجعتين و. على الدكتور شريفي، فقبلها مين

  .على االستمرار فيه، ألنه موضوع الساعة، والبحوث فيه نادرة، كما أنه يفتح آفاقا واسعة

وما زادين متسكا ذا املوضوع، وإصرارا على إائه، هو ندرة الدراسات العربية يف مثل هذه 

على املستشرقني واألوربيني، ولذلك فإن الباحث يف هذا املوضوع، سيجد نفسه املواضيع، ألا كانت حكرا 

وقد . أمام كم هائل من الدراسات األجنبية وبلغات خمتلفة، ال ختلوا من االحنياز واالبتعاد عن املوضوعية

/ هـ  776و  623اليك بني سنيت بني املغول واملم مملكة أرمينيا الصغرى: "أعطيت هلذا البحث عنوان 

  .ويتكون موضوع البحث من مقدمة وأربعة فصول وخامتة". م1226-1375

وهو فصل متهيدي، تعرضت فيه إىل تاريخ الشعب األرميين منذ ظهوره املبكر على  :الفصل األول 

فقد حاولت أن أبرز تبعية الشعب وبغض النظر عن التاريخ القدمي، . مسرح األحداث يف آسيا الصغرى

األرميين إىل خمتلف القوى الكربى، ورغم ذلك فلم يتعرض لالنصهار والذوبان يف اجملتمعات والدول اليت 

الشهرية، تدفق األرمن على منطقة  وعقب معركة منازكرد. خضع هلا، فارسية كانت أم بيزنطية أو إسالمية

ووضحت موقف املسلمني من هذه الدولة اجلديدة اليت نشأت، يف . ، وفيها أسسوا مملكتهم اجلديدةقيليقيا

  .إقليم، كان جزءاً من األراضي اإلسالمية

، ودور هذه تعرضت فيه إىل االتصاالت اليت جرت بني املغول ومملكة أرمينيا الصغرى :الفصل الثاين 

، إىل غاية اندالع وسقوط اخلالفة العباسية، مث بالد الشام ب املغول ضد املسلمني يف العراق،األخرية يف حرو

وأبرزت . وقد كان حيكم أرمينيا، خالل هذه الفترة امللك هيثوم األول مث ابنه ليون الثالث. معركة عني جالوت

ى تبعية الدولة األرمينية إىل اإلمرباطورية املغولية، وكيف استخدم املغول األرمن لتنفيذ يف هذا الفصل، مد

مآرم يف البالد اإلسالمية، عكس ما ورد يف بعض املصادر األرمينية، اليت جاء فيها أن املغول اعتنقوا 

  .سلمني، وإعادته للمسيحينياملسيحية، واكتسحوا بالد الشام، دف الوصول إىل بيت املقدس، وانتزاعه من امل
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 ، يف عهد بيربستعرضت فيه للدور الذي قام به املماليك ضد مملكة أرمينيا الصغرى :الفصل الثالث 

استعمال كل الوسائل حملاربة املماليك، ولكن كل  وابنه ليون الثالث، وقالوون، وكيف أن هيثوم األول،

وقد حاولت إبراز أن احلرب ضد أرمينيا الصغرى ختتلف عن تلك اليت دارت بني . حماوالم باءت بالفشل

املماليك واإلمارات الصليبية يف الشام، ويف شرق البحر املتوسط، ألن األرمن شعب مسيحي آسيوي، استوطن 

أما الصليبيون، فقد نزحوا من أوربا، يف أواخر القرن احلادي عشر . ذ عهود سحيقةمنطقة آسيا الصغرى، من

  .امليالدي فقط

، أمام الضربات املتتالية لسلطنة املماليك، تعرضت فيه إىل ايار مملكة أرمينيا الصغرى :الفصل الرابع 

الذين اعتنقوا العقيدة اإلسالمية،  املغول يف إيران: ابقة، ومها مث فقداا ألهم حليفني وقفا معها يف حروا الس

، الذي مل تعد دعواته للحرب الصليبية ضد املسلمني، تثري نفس احلماس الذي كانت تثريه من مث البابا يف روما

م يف مهب الريح، معلقة بني السماء وملا مل جيد األرمن حليفا قويا حيميهم من املماليك، أصبحت بالده. قبل

  .واألرض

وقد اعتمدت يف دراسيت على جمموعة من املصادر واملراجع اليت البد منها، وال غىن عنها، يف هذا 

  .املوضوع

يف هذا املوضوع دراسة واحدة على مستوى، جامعة اجلزائر،  قُدِّمت:  الدراسات اجلامعية – 1

العالقات اخلارجية ململكة أرمينيا الصغرى منذ منتصف القرن الثاين "بوعمامة فاطمة، بعنوان  للباحثة

، وهي رسالة لنيل شهادة املاجستري يف تاريخ العصور الوسطى، "م1375عشر امليالدي حىت سنة 

وجاء . 1994-1993السنة اجلامعية ومتت مناقشتها خالل الدكتور إبراهيم فخار،  أشرف عليها

فيه تناولت إىل عالقة أرمينيا الصغرى باملسيحيني، والثاين،  الباحثة بحث يف بابني، األول، تطرقت فيهال

. ويعترب أول حبث يف جامعة اجلزائر، حول مملكة أرمينيا الصغرى. العالقات األرمينية بالعامل اإلسالمي

 ،ذات الصلة بالبحث وقد مسحت يل هذه الدراسة، بالتعرف على عناوين بعض املصادر واملراجع
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عض التجار األوربيني، لضرب حصار متيازات لباألحداث، منها مثال، ما يتعلق مبنح اال وفهم بعض

وقد حاولت التوسع أكثر يف سرد األحداث والوقائع التارخيية، اليت مجعت . قتصادي على املماليكا

ضاف إضافة بسيطة، يترب حبثي، وأع. واألرمن واملماليك من جهة أخرى ،بني املغول واألرمن من جهة

  .إىل دراستها، لتزويد اجلامعة اجلزائرية، مبراجع متخصصة، نادرا ما كتبت بأقالم عربية

وقد اعتمدت على ما هو مترجم منها إىل اللغة الفرنسية، واجلدير بالذكر أن  :املصادر األرمينية  -  2

وتعترب هذه املصادر ضرورية جدا يف . ا الصغرىاللغة األرمينية، كانت هي اللغة الرمسية ململكة أرميني

ألا تتضمن تفاصيل كثرية تتعلق بتاريخ األرمن وعالقتهم مبختلف القوى اليت عاصرم . هذا البحث

ولكن ينبغي استخدامها حبذر شديد، فهي تربز وجهة نظر األرمن يف األحداث، . يف العصور الوسطى

ولكنها ، (Sarrasin) اوأحيان، (Dadjig)و البدو الرحل ، أ(Infidèles)وتسمي املسلمني كفارا 

 :ألحداث، والشخصيات املسامهة فيها، ومن املصادر األرمينية مفيدة يف ضبط تواريخ ا

، وهو أخ امللك هيثوم من آل هيثوم:  (Connétable Sempad) الكونِتابل مسباد –

السفارة اليت بعث  م، شغل منصب قائد للجيش األرميين، مث ترأس1208، ولد سنة األول

اخلان اجلديد، وطلب املساعدة " كيوك"لتهنئة  ا امللك األرميين هيثوم األول إىل قراقورم

وقد ترك مسباد كتابا باللغة . م1276ملواجهة السالجقة، واحتفظ مبنصبه إىل غاية وفاته سنة 

، (Chronique de la Petite Arménie)حوليات أرمينيا الصغرى، : األرمينية حتت عنوان 

م، وأكمله مؤرخ جمهول، إىل سنة 1274إىل  952تعرض فيه إىل تاريخ أرمينيا من سنة 

ا يف اجلزء ، أجزاًء منه إىل اللغة الفرنسية، ونشره(Dulaurier)وترجم ديلوريي . م1335

على نص مستنسخ من املخطوطة األصلية، أما النص  ، معتمدا.R. H. C. D. A: األول من 

 (l'archimandrite Garabed Schahnazarian) الكامل، فقد نشره، جراباد شهنزاريان

إما من األسرة  -حبكم منصبه–تضمن الكتاب معلومات هامة، مجعها مسباد . م1859سنة 
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كما . األحداث اليت عاصرها، أو األخبار اليت وصلته حولاخلاصة  من مصادرهاحلاكمة، أو 

كتبها باللغة  هها إىل صهره، هنري ملك قربص،م، وج1243سنة بترك رسالة مؤرخة 

الفرنسية القدمية السائدة يف العصر الوسيط، تضمنت معلومات عن وضع املسيحيني يف 

  .اإلمرباطورية املغولية

م، 1220ولد بعد عام ، (Hayton) اشتهر يف أوربا باسم هايتون :(Héthoum)م هيثو –

مث أصبح حاكما ملدينة قريقوس ل، امللك هيثوم األووعاش طفولته يف قصر عمه 

(Gorigos) وقد مكنه انتماؤه للعائلة امللكية، من االطالع على الوثائق املوجودة يف القصر ،

وقد وقف مع امللك هيثوم الثاين، خالل . امللكي، واالستماع إىل روايات عمه عن املغول

احلرب األهلية اليت عرفتها أرمينيا الصغرى، يف أواخر القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر 

وهو شاهد عيان عن عصر . ما شارك معه يف الدفاع عن بالده ضد املماليكامليالديني، ك

اعتزل . م1304م إىل عام 1265املغول يف إيران منذ عهد أباقا إىل عهد غازان أي من عام 

احلكم، واجته إىل قربص، ليعيش مترهبا، ومنها انتقل إىل أوربا، والتقى بالبابا كليمونت 

، فكلفه هذا األخري بوضع كتاب عن كل ما يعرفه عن (Avignon)اخلامس يف أفينيون 

تاريخ املغول، وحروم، وعادام، وديانام، وإمرباطوريتهم، وكل دول الشرق، وخاصة 

: وانعزل يف دير هناك، وألَّف كتابـه  (Poitiers)فتوجه إىل بواتيي . املماليك يف مصر

(La Flor des estoires de la terre d'orient) رنسية القدمية، مث ترجم إىل اللغة بالف

وهو من أهم املؤلفات األرمينية حول جغرافية . م1307الالتينية، وقدمه للبابا يف أوت 

م، وهو الذي روج يف الغرب لفكرة اعتناق مونكو 1305، حىت سنة وتاريخ آسيا

  .للمسيحية
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، وترجم بعض فصوله إىل اللغة اعتمد ديلوريي على نسخة مترمجة إىل اللغة األرمينية

أما كوهلر فقد نشر النص األصلي . .R. H. C. D. A: الفرنسية، ونشره يف اجلزء األول من 

  ..R. H. C. D. A: كامال باللغتني الفرنسية القدمية والالتينية، ونشره يف اجلزء الثاين من 

، (Kantzag)ينسب إىل مدينة كنجه  : (Guiragos de Kantzag)جرياجوس  -

وهو رجل دين، ولد يف بداية القرن الثالث عشر امليالدي، وقد . الواقعة يف أرمينيا الكربى

، من بداية القرن "تاريخ أرمينيا"وترك كتابا بعنوان . عاصر امللك ليون الثاين مث هيثوم األول

ونشرها  ترجم ديلوريي بعض نصوصه إىل اللغة الفرنسية،. م1270الرابع امليالدي إىل سنة 

أما النصوص املتعلقة بتاريخ املغول فقد ترمجها . .R. H. C. D. A:  يف اجلزء األول من 

وهو من أهم . م1858، سنة Journal Asiatique: إىل اللغة الفرنسية ونشرها يف 

ويذكر تفاصيل كثرية تتعلق . املصادر اليت تطرقت إىل عالقة املغول باألرمن والسالجقة

واحلروب اليت قام ا املغول يف العراق والشام، وآسيا الصغرى، واستمد معلوماته من باملعارك 

  .بعض اجلنود وقادة اجليش الذين كانوا يف ميدان احلرب

، وقد أفادتين (Mathieu d'Edesse)مىت الرهاوي مصادر أخرى مثل هذا، إضافة إىل 

لق بعالقة األرمن بالصليبيني، وكتاب حوليته يف الفصل األول، من هذه الدراسة، خاصة فيما يتع

  .، الذي عاصر امللك ليون الثالث، ابن هيثوم األول(Vahram d'Edesse)فاهرام الرهاوي 

، لصاحبه غريغوريوس أبو الفرج "تاريخ الزمان"ومن املصادر غري األرمينية، يأيت كتاب 

املعاصرة لألحداث، وهو من أهم املصادر . )م1286-1226(بابن العربي امللطي، املعروف 

وقد استفاد ابن العربي، من . وقد كتب باللغة السريانية، وترمجه إىل العربية األب إسحق أرملة

الوثائق والكتب السريانية والعربية والفارسية اليت وقف عليها يف مكتبة مدينة مراغة، ومنها كتاب 

القادة املغول وشارك يف حفل تنصيب وقد قابل العديد من . تاريخ فاتح العامل لعالء الدين اجلويين
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اخلان أمحد تكودار، وقابل امللك هيثوم األول، وهو شاهد عيان على العديد من األحداث اليت 

  .كتب عنها

، (Jean Dardel) حنا دارديليو، للمؤلف (Chronique d'Arménie)ويعترب كتاب 

وهو رجل دين فرنسيسكاين، من أهم املصادر املعاصرة للسنوات األخرية من عمر مملكة أرمينيا 

الصغرى، وقد استمد معلوماته من امللك ليون السادس آخر ملوك أرمينيا، وقد زاره يف سجنه 

مبصر، مث أصبح أمني سره ومالزما له إىل غاية خروجه من السجن ودخوله إىل باريس سنة 

: وقد ألف كتابه باللغة الفرنسية القدمية، ونشره كوهلر كامال، يف اجلزء الثاين مـن . م1384

R. H. C. D. A..  

ال بد من االعتماد على املصادر العربية، ومقارنتها باملصادر األرمينية،  :املصادر العربية  – 3

لتكوين فكرة شاملة عن األحداث اليت هي موضوع الدراسة، وإن كانت ال متدنا مبعلومات كثرية 

عن األرمن، فهي مهمة فيما يتعلق باألسر احلاكمة يف العامل اإلسالمي، واألحداث اليت عرفتها 

  :ومن املصادر العربية اليت اعتمدت عليها يف هذا البحث منطقة املشرق، 

وقد كان معاصرا  ) :م1292 -1223/ هـ  692- 620(ابن عبد الظاهر حمي الدين  -

م، وشغل منصب رئيس ديوان 1292/ هـ  692لبداية سلطنة املماليك، حىت وفاته، سنة 

على اطالع بكل شؤون وحبكم منصبه فقد كان . اإلنشاء يف عهد السلطان املنصور قالوون

الدولة، وكان يقرأ مجيع الرسائل الواردة للسلطنة ويكتب مجيع الرسائل والوثائق الصادرة من 

وأورد ". تشريف األيام والعصور يف سرية امللك املنصور"وقد اعتمدت على كتابه . السلطان

 .لثفيه النص الكامل للهدنة اليت أبرمت بني السلطان قالوون وامللك ليون الثا

- 1273/ هـ 732- 672(بن حممد بن عمر بن أيوب  مساعيلعماد الدين إ( أبو الفدا -

، وقد كان املؤرخ نائبا للمماليك "املختصر يف أخبار البشر: "، صاحب كتاب ))م1331
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عنها معلومات  سجلاليت  األحداثلعديد من ه، وهو بذلك شاهد عيان على اعلى محا

وهو الوحيد  .احلمالت العسكرية ضد مملكة أرمينيا الصغرى، وقد شارك يف البعض منهاك

من بني أصحاب املصادر العربية، الذي يذكر تفاصيل احلرب األهلية، وبعض األحداث 

 .الداخلية يف أرمينيا الصغرى

، ولد يف محاه، ))هـ 697-604(مجال الدين حممد بن سامل بن نصر اهللا بن سامل (ابن واصل  -

القضاء، إىل دمشق مث إىل القدس، مث منصب وا نشأ وتعلم، مث انتقل مع والده الذي كان يتقلد 

مدينة يف بالد الشام، وبالد الروم، والعراق، واحلجاز،  38وقد تنقل وأقام بني ... إىل حلب، 

وكانت له صداقات  ،دة طويلةاشتغل بالتدريس والقضاء م. ومصر، وصقلية، وجنوب إيطاليا

إضافة إىل . وعالقات واسعة مع سالطني وملوك عصره من األيوبيني واملماليك، وصاحب صقلية

شبكة واسعة من العالقات مع الوزراء واألمراء واألعيان، والعلماء من قضاة وفقهاء، وأطباء، 

قى معلوماته من مصادر وقد عايش العديد من الوقائع اليت كتب عنها، واست. وأدباء، وشعراء

ومن األحداث اليت عاصرها سقوط بغداد يف . مباشرة كانت صانعة لألحداث يف أغلب األحيان

... مث معركة عني جالوت . يد املغول مث دخوهلم إىل الشام وحلب اليت كان يقيم فيها ابن واصل

السادس من كتابه وقد اعتمدت على اجلزء وقاربت مصنفاته العشرين بني رسالة صغرية وكتاب، 

إىل  646وهو يتعرض فيه للوقائع واألحداث فيما بني ، "مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب"

 .هـ 661

وهو مملوك السلطان قالوون، وأحد أمرائه، مث أصبح  ) :هـ725-644(بيربس املنصوري  -

الشكاوى إليه، دواداراً، أي حامل دواة السلطان، والقيام بإبالغ الرسائل عنه، وتقدمي القصص، و

من كتبه . مث قلده السلطان نيابة الكرك، وناظر األحباس، مث نائب السلطنة يف الديار املصرية

، واعتمدت يف هذه الدراسة "التحفة اململوكية يف الدولة التركية"زبدة الفكرة يف تاريخ اهلجرة، و"
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ن قرب، حىت سنة ، وقد كتب عن أحداث شارك فيها وشاهدها ع"خمتار األخبار"على كتابه 

 .هـ 702

، ولد يف ))م1238- 1160/ هـ  630-556(هو أبو احلسن عز الدين علي ( : ابن األثري -

الكامل يف "بالعراق، وتويف باملوصل، وهو صاحب كتاب  على ضفاف دجلة جزيرة ابن عمر

، وهو عبارة عن حوليات، وقد أفادين يف دراسة املوضوع خاصة املراحل األوىل لظهور "التاريخ

املغول، وقبل قضائهم على اخلالفة العباسية، وكذلك فيما يتعلق بالسالجقة ومنو قوم يف آسيا 

 .الصغرى

، ويعترب كتابه ))م1442/ هـ  845تقي الدين أمحد بن علي، تويف بالقاهرة عام (  يزياملقر -

، من أهم مؤلفاته اليت حتدث فيها عن احلروب اليت دارت بني "السلوك ملعرفة دول امللوك"

وهو من أكثر املصادر، . م1375نة إىل غاية القضاء عليها س املماليك، و مملكة أرمينيا الصغرى

 .اليت اعتمدت عليها يف أخبار السفارات األرمينية إىل سلطنة املماليك

ويعد كتابه  ))هـ 874، املتوىف سنة هو مجال الدين أبو احملاسن يوسف( ابن تغري بردي -

، من أهم املصادر اليت تعرضت لتاريخ املماليك، "والقاهرة النجوم الزاهرة يف معرفة ملوك مصر"

 .بشكل أكثر توسعا مما جاء يف كتاب املقريزي

/ هـ  684عز الدين حممد بن علي بن إبراهيم، املتوىف سنة (ابن شداد : مصادر أخرى منها و -

، الذي )بن عبد اهللا بن أيبكأبو بكر ( الدواداري، مث "تاريخ امللك الظاهر"، مؤلف، ))م1285

ينتمي إىل أسرة شاركت يف األحداث، فقد كان جده أمريا مملوكيا، وكان أبوه مهمندارا، أي 

مكلفا باستقبال الرسل الواردين على السلطان، وإنزاهلم يف دار الضيافة، ومتحدثا يف القيام 

ملرة الثالثة من حكمه  وقد كان معاصرا للسلطان الناصر حممد بن قالوون، خالل ا. بأمرهم

، وقد استفدت "كرت الدرر وجامع الغرر"ومن كتبه ). م1340-1310/ هـ  709-741(
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الدر "، واجلزء التاسع "الدرة الزكية يف أخبار الدولة التركية" خاصة من اجلزء الثامن وهو بعنوان 

 ".الفاخر يف سرية امللك الناصر

املراجع العربية املتخصصة يف موضوع أرمينيا هي قليلة، ولكنين حبثت يف  :املراجع العربية  – 4

مراجع عربية أخرى تعرضت إىل أحداث العامل اإلسالمي، ومن خالهلا تطرقت إىل مملكة أرمينيا 

  :ومن هذه املراجع أذكر . الصغرى

حبوث ودراسات يف تاريخ العصور الوسطى، وهو كتاب مجع حوايل  : عاشور سعيد عبد الفتاح -

سلطنة املماليك ومملكة "حبثا، تطرق فيها املؤلف إىل مواضيع خمتلفة، ومنها حماضرة له بعنوان  18

 وقد مكنتين من تكوين فكرة شاملة عن موضوع البحث، وتعرفت من خالهلا". أرمينيا الصغرى

، الذي "العصر املماليكي يف مصر والشام"وكتابه . على أهم املصادر اليت تطرقت للموضوع

 .استفدت منه فيما يتعلق بنشأة هذه الدولة، وحروا ضد املغول واألرمن

علق باملغول من ، الذي أفادين يف كل ما يت"املغول يف التاريخ"وكتابه  : الصياد فؤاد عبد املعطي -

 .حيث أصوهلم وظهورهم على مسرح األحداث

، اطلعت فيه على أهم السفارات واإلتصاالت اليت متت بني "املغول"كتابه  : العريين السيد الباز -

، الذي أفادين "املماليك"املغول والبابوية من جهة، وبني املغول واألرمن من جهة أخرى، وكتابه 

 .يف فهم وضبط العديد من املصطلحات السائدة يف عصر املماليك

، وهو مهم لبحثي "والشام تاريخ املماليك يف مصر"تفدت من كتابه اس : طقوش حممد سهيل -

، الذي "تاريخ املغول العظام واإليلخانيني" وكتابه . ألنه كتب عن العالقة بني األرمن واملماليك

، الذي أفاد البحث "تاريخ سالجقة الروم"تطرق فيه إىل عالقة املغول باألرمن واملماليك، وكتابه 

 .عالقة األرمن بالسالجقة حول
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وهي كثرية، ولكن ضيق الوقت حال بيين وبني اإلطِّالع عليها كلها، وأخذ  :املراجع األجنبية  – 5

والبعض منها دراسات أكادميية معمقة، والبعض اآلخر دراسات عامة، . القليل خري من ترك اجلميع

وهي تربز وجهة نظر األوربيني إىل قلعة من قالع املسيحية، يف قلب العامل اإلسالمي، وتلقي باللوم 

، أثناء وملوك الدول األوربية الذين تقاعسوا عن تقدمي املساعدة ململكة أرمينيا الصغرى على أمراء

كانت هذه املؤلفات مفيدة من الناحية املعرفية، فينبغي التعامل  وإن. مواجهتها لإلعصار اإلسالمي

أثناء  -مثل املصادر األرمينية– (Infidèles)" كفار"معها حبذر وحتفظ، فنجدهم يستعملون عبارة 

، حينما (Occupation)، "احتالل"حديثهم عن املسلمني، وال يتورعون عن استعمال مصطلح 

  :ومن هذه املراجع أذكر. يستعيد املسلمون قلعة أو حصنا من أيدي األرمن

‐ Laurent J. : L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête 

arabe jusqu'en 886.    

‐ Mouradian Claire : L'Arménie. 

‐ Grousset René : Histoire de l'Arménie des Origines à 1071. 

: L'Empire du levant. 

: L'Empire des steppes. 

‐ D'ohsson  : Histoire des Mongols 

  .واملوسوعاتهذا إضافة إىل بعض املقاالت الواردة يف الدوريات املتخصصة، 

وقد واجهت بعض املشاق واملصاعب إلجناز هذا البحث، منها، انعدام الكثري من املصادر 

والكثري من . واملراجع مبكتباتنا، ومتكنت من احلصول على البعض منها عن طريق شبكة األنترنت

جنبية، ومرد ذلك الدراسات احلديثة واملصادر اهلامة، حال بيين وبينها، صعوبة التنقل إىل املكتبات األ

وكنت من بني الطلبة املقبولني لإلستفادة من منحة جامعية للخارج، ولكين . إىل اإلمكانيات احملدودة

. حرِمت منها يف آخر حلظة، حبجة أنين ال أتوفر على رسالة استقبال من جامعة أو هيئة حبث أجنبية
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باللغات القدمية مثل الالتينية، واألرمينية، كما واجهتين مشكلة اللغة إذ حيتاج هذا البحث إىل اإلملام 

أما املصادر األرمينية املترمجة إىل اللغة الفرنسية . والتركية، لإلطالع على العديد من املصادر والبحوث

احلديثة، أو املكتوبة باللغة الفرنسية القدمية، واحتاج األمر إىل الكثري من الوقت والصرب لفهمها وترمجة 

  . اللغة العربية بعض نصوصها إىل

لكل أساتذيت يف املاجستري، وأخص بالذكر اجلزيل،  وأستغل هذه الفرصة لتقدمي الشكر    

، اليت قبلت مع العرفان والتقدير للدكتورة بشاري لطيفةالدكتور شريفي أمحد، على قبوله للموضوع، 

كما أشكر . وإرشاداا وتشجيعها يل للبحث يف املوضوعاإلشراف على حبثي، ومل تبخل علي بتوجيهاا 

األساتذة الذين قبلوا مناقشة البحث، وأتعهد بأن أتبع إرشادام وتوجيهام، وسأصحح ما ورد فيه من قصور 

 .أو خلل، وفقا ملالحظام
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خاضها املغول ضد ، ودورها يف احلروب اليت مملكة أرمينيا الصغرىتأسيس  البحث يف موضوعقبل 

والشام، ووقوفها ضد أي عدوان خارجي وإعالا احلرب على  العامل اإلسالمي، مث قيام دولة املماليك يف مصر

اليت سبقت مملكة أرمينا الصغرى،  ال بد من البحث قليال يف تاريخ أرمينيا الكربى،. أرمينيا إىل غاية سقوطها

. ته بالشعوب والدول اجملاورةللتعريف باملنطقة اليت سكنها األرمن قدميا، واجلذور التارخيية هلذا الشعب، وعالق

واستقراره فيها، مث تأسيس اململكة اليت كان هلا دوراً بارزاً يف  وأخريا ظروف انتقاله إىل آسيا الصغرى

  .، ومصر وإيراناألحداث اليت عرفتها بالد الشام

  اإلطار اجلغرايف ألرمينيا الكربى - 1

ون واملؤرخون حول حدود أرمينيا، ألا تغريت كثريا عرب القرون، فكانت تتسع اختلف اجلغرافي  

 قد قسموا بالدهم إىل أرمينيا الكربى -العصر القدمي يف–وكان األرمن . وتضيق تبعا للظروف السياسية

(Mez-Haik)  وأرمينيا الصغرى(Pokr-Haik)1.  

وقد حددا املصادر . فأرمينيا الكربى هي املوطن األصلي لألرمن وتسمى أحيانا أرمينيا التارخيية

تلك البالد "وعند األرمن هي . فقط (Van)4 أي أا تتركز حول حبرية وان. 3"ونواحيها 2طَالَخ"العربية بـ 

وهي . ومنها انطلق األرمن يتوسعون يف األقاليم واملناطق اجملاورة .،)عليه السالم( 5"بن نوح اليت سكنها يافث

                                                            
1(E. I., Leyde E. J. Brill, Paris, 1960. T. I, article Arminiya, par Canard M., p. 662.   
بلدان اخلالفة الشرقية، نقله : لسترنج كي (وهي من أكرب مدن أرمينيا،  خالط تقع يف الطرف الغريب لبحرية وانخالط أو أ )2

  .).218ص . 1985، بريوت، 2إىل العربية بشري فرنسيس وكوريكس عواد، مؤسسة الرسالة، ط 
معجم البلدان، دار إحياء التراث العريب، بريوت، )) : هـ 226ت (عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا  وشهاب الدين أب(احلموي  )3

كتاب صورة األرض، )) : هـ  367ت بعد (ل النصييب قأبو القاسم بن حو(ابن حوقل ؛ 133، ص 1ج . 2008
  .ن حوقل بأرمينيا اخلارجةيسميها اب. 295ص . 1979منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 

وتسمى أيضا حبرية أرجيش، وهي أشهر حبريات أرمينيا، فقد كان على شاطئها مدينة أخالط، وأرجيش، ووان،  حبرية وان )4
  ..)218- 217، املرجع السابق، ص لسترنج. (كلم، مياهها ماحلة 160ويبلغ طوهلا حوايل . ووسطان

  .8ص . 1868ورشليم، أخمتصر تواريخ األرمن، دير اآلباء الفرنسيسكانيني، :  أنطون خاجني )5
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 2(Ardjêch) يشجِروأً (Ani) ومن مدا آين. 1شرقا (Kurr) غربا، إىل نواحي ر كر متتد من الفرات

وبديسل (Bitlis)3 ومنازكرد (Manazkert) 4وباركريي ... 

أي إىل الغرب من أرمينيا . 5(Halys) ، إىل منابع ر هاليس، من الفراتومتتد أرمينيا الصغرى

وأخضعها حلكمه عندما خرج من أوطانه األبوية، وقصد أن  ،امللك 6ملكها أرام"، وهي البالد اليت الكربى

  .9قيصريةومن مدا  8،"الثانية أرمينية"اها اليونانيون قدميا بـ وقد مس. 7"يوسع ملكه

ويفهم من هذا أا كانت  11ونواحيها، 10بينما جاء يف معجم البلدان أن أرمينيا الصغرى هي تفليس

تقع إىل الشرق من أرمينيا الكربى أي عكس ما جاء يف املصادر واملراجع األرمينية اليت حتدد موقعها إىل اجلهة 

  .12الغربية من أرمينيا الكربى

                                                            
1(Laurent J. : L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886, 

Fontemoing et Cie, Paris, 1919. p. 299.                                                                                                   

، قرب خالط، وأكثر أهلها أرمن ، تقع على الساحل الشمايل لبحرية وانمدينة قدمية من نواحي أرمينيا الكربى: أَرجِيش  )2
  .).218ص  ، املرجع السابق،؛ لسترنج121، ص 1ق، ج ، املصدر الساباحلموي. (ونصارى

3( لدالََطَبلدة من نواحي أرمينيا تقع جنوب غريب حبرية وان:  يسبذات بساتني كثرية، قرب خ ،) .در السابق، ، املصاحلموي
 .).218، املرجع السابق، ص ؛ لسترنج285، ص 2ج 
. قصرا عظيما يصطاف فيه تقع إىل الشرق من أرجيش، ا قلعة حصينة يف رأس اجلبل، وا بىن اإليلخان أرغون:  باركريي )4
  228، ص حقاليف امل 1 أنظر اخلريطة رقم .).218، املرجع السابق، ص لسترنج(
5(Laurent : op. cit., pp. 300-301.   

  .).9املرجع السابق، ص :  خاجني( ؛بن نوح إىل يافث ينتهي نسب امللك أرام )6
  .نفسه )7
تاريخ األرمن من البداية حىت القرن اخلامس امليالدي، ترمجة نزار خليلي، دار :  )م 493- 410(خوريناتسي موسيس  )8

  .49ص . 1999، اشبيلية، دمشق
، وهي كرسي ملك بين ، مدينة كبرية عظيمة يف بالد الروموتكتب أيضا قَيسارِية وهي غري قيسارية فلسطني:  قيصرية )9

  .).107، ص 7، املصدر السابق، ج احلموي. (سلجوق ملوك الروم
  .).216، املرجع السابق، ص لسترنج(، )كرجستان آنذاك( تسمى اآلن تبليسي وهي عاصمة مجهورية جورجيا تفليس) 10
 .133، ص 1املصدر السابق، ج : احلموي  )11
  ؛11املرجع السابق، ص  :خاجني ؛ 49املصدر السابق، ص  :خوريناتسي )12

Paris, 2009. p. 15. , ed. eme, 9Presse Universitaire de FranceMouradian Claire : L'Arménie,   
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مبا  حبر قزوين إىل على كل املنطقة املمتدة من ر كر أطلقوا اسم أرمينياوهذا يدل على أن املسلمني 

خاصة يف مقاومة الفتوحات ، ألن تاريخ هذه املنطقة ارتبط بأرمينيا هلا، واملناطق اجملاورة يف ذلك جورجيا

يتشاون يف كثري من اخلصائص ان هذه املنطقة نصارى ومسيحيون، إضافة إىل أن كل سك 1اإلسالمية،

 ،يجانبِروآذْ ،من منطقة أرمينيا يف العصر األموي، مث يف العصر العباسي، املسلمونوقد جعل  2.واملميزات

 ،وكنائسها ،ومسالكها، وبعض مساجدها ،كما أسهبوا يف ذكر طرقها. 3والية واحدة واملوصل واجلزيرة

 .4ومدا، واملسافات الفاصلة بينها

وتسمى أيضا  قيليقياعلى منطقة  -اليت هي موضوع هذا البحث- يطلق أيضا اسم أرمينيا الصغرى

اليت توافد عليها عدد كبري من األرمن خالل الربع األخري من القرن احلادي عشر  5،(Cilicie) كيليكيا

وأسسوا مملكة أرمينية  .م1071سنة  6معركة منازكردجقة بعد امليالدي، إثر سقوط دولتهم يف يد السال

أرمينيا ، ومساها البعض، 7م أرمينيا الصغرىم، عرفت هي األخرى باس1375غاية جديدة استمرت إىل 

                                                            
1(E. I., op. cit., p.662.   
2(Laurent : op. cit., . p. 9.   
مسالك املمالك، مطبعة بريل، ليدن، )) : م 957/ هـ  346ت (أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي (اإلصطخري ) 3

من الفتح اإلسالمي إىل أرمينية : صابر حممد دياب حسن ؛ 285املصدر السابق، ص : ؛ ابن حوقل 180ص . 1927
   .Ency.Islam, op. cit., p. 663 ؛55ص . 1978، مستهل القرن اخلامس اهلجري، دار النهضة العربية، مصر

 . 124- 123 ص. 1889املسالك واملمالك، مطبعة بريل، ليدن، ) : أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا(ابن خرداذبة ) 4
م،  1375منذ منتصف القرن الثاين عشر امليالدي حىت سنة  العالقات اخلارجية ململكة أرمينيا الصغرى: بوعمامة فاطمة ) 5

إبراهيم فخار، جامعة اجلزائر، معهد التاريخ، السنة . رسالة لنيل شهادة املاجستري يف تاريخ العصور الوسطى، إشراف د
  .22، ص )م 1994-1993/هـ 1415-1414(اجلامعية 

وتعرف أيضا حسب لغات هذه األحناء باسم منازجرد، ومرتكرت، ومالسكرد، ومنازكرد، بلد مشهور بني :  منازكرد )6
م، وقعة فاصلة بني الروم 1071/ هـ  463وفيها وقعت سنة . خالط وبالد الروم، يعد يف أرمينيا، وأهله أرمن وروم

 .).148؛ لسترنج كي، املرجع السابق، ص 323، ص 8صدر السابق، ج ، املاحلموي. (واملسلمني
حديثا، بسبب  استعماهلشاع ا. عند األرمن االستعمال ةقليل بعض الكتاب الغربيني الالتني، وهي هذه التسمية استعملها )7

 ,.Dulaurier Edouard : Introduction, ds.:R. H. C. D. A :أنظر. ن طرف مؤرخي العصور الوسطىم اكثرة تكراره
ed., Paris. 1969. T. I, p. II; Thierry Nicole : L'éclosion artistique des  emeImprimerie impériale, 2

XIIIe et XIVe siècles, Ds. : H. P. A., sous la direction de Gérard Dédéyan, Editions Privat, 
Toulouse, 2008. p. 368.                                                                                                                         
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حتيط ا  3،الصغرى وهي تقع جنوب شرق آسيا 2.(Arménie Cilicienne)ية أو أرمينيا القيليق 1اجلديدة

وتبلغ مساحتها  4.املتوسط وحيدها من اجلنوب البحر شرقا، ومن الشمال والغرب جبال طوروس جبال أمانوس

  5.كلم من الشمال إىل اجلنوب100كلم من الشرق إىل الغرب، وبعرض400، بطول 2كلم 40 000حوايل

 ،ألن اجلبال املرتفعة عزلت املناطق عن بعضها البعض ،هذه املنطقة بالدرب وكان العرب يسمون

بالد (، ألا قريبة من أرض العدو 7وأطلق عليها املسلمون فيما بعد اسم الثغور 6.وتركت ممرات وطرق صعبة

 .9العواصم ، ومساها هارون الرشيد8، كما مسوها أيضا بالد ابن الون)الروم

إىل  ،وأذربيجان شرقا ، امتدت من حبر قزوين10سبق، ميكن القول أن أرمينيا التارخيية وبناء على ما

 11، إىل بالد اجلزيرةمشاال والبحر األسود وجبال القوقاز ،ومن جورجيا ،غربا ور هاليس ،جبال طوروس

  12.والبحر املتوسط جنوبا ومشال الشام

                                                            
1(Grousset René : Histoire de l'Arménie des Origines à 1071, Payot, Paris, 1984. p. 522.   
2(  Mouradian, op. cit., p. 25.  
 .تركيا حاليا: الصغرى  آسيا )3
  .229 ص ،حقيف املال  2 أنظر اخلريطة رقم )4
  .223ص  ، بدون تاريخ،األرمن عرب التاريخ، منشورات دار نوبل، دمشق: عثمان املدور  )5
  :ة اليت قصدها امرؤ القيس بقوله وهي املنطق) 6

  وأيقن أنا الحقان بقيصرا    دونه بكى صاحيب ملا رأى الدرب
  .).295، ص 4املصدر السابق، ج : احلموي : أنظر (
 ص. 1889ابة، مطبعة بريل، ليدن، كتاب اخلراج وصنعة الكت) : أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي(قدامة بن جعفر ) 7

252-254.  
  .12، ص 3املصدر السابق، ج : احلموي  )8
؛ احلموي، 30ص ، 8ج . 1922، ، دار الكتب املصرية، القاهرةصبح األعشى) : دالشيخ أبو العباس أمح( القلقشندي) 9

  .360، ص 6املصدر السابق، ج 
ية، أرمينيا الكربى والصغرى معاً، وهي اليوم مقسمة بني سوريا، والعراق، وتركيا ومجهورية أرمينيا، يقصد بأرمينيا التارخي )10
، ال متثل إال عشر املساحة اليت يعتربوا )2كلم 29 800(ويدعي األرمن، أن مجهورية أرمينيا احلالية . رجيا، وآذربيجانوجو

 .وطنهم التارخيي واألصلي
  .).54، ص 3احلموي، املصدر السابق، ج " (والفرات، تشتمل على ديار مضر وديار بكر هي املنطقة اليت تقع بني دجلة: " اجلزيرة) 11
  .228حق، ص يف املال  1 أنظر اخلريطة رقم )12
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مشاال، وقد ° 48و ° 38شرقا، ودائريت عرض ° 41و ° 37أما فلكيا، فهي متتد بني خطي طول 

  1.كلم مربع 619 840أقصى امتداد هلا، حوايل بلغت مساحتها يف 

تتميز هذه املنطقة بارتفاعها عن البلدان اجملاورة هلا، ختترقها عدة سالسل جبلية أشهرها جبال و

حتولت هذه اجلبال إىل رمز لتاريخ أرمينيا وقد . ، تكسو قممها الثلوج على مدار العام)م 5 172( أرارات

  .هذه اجلبال فوق، استقرت )عليه السالم( كتب املقدسة أن سفينة سيدنا نوححيث ورد يف ال

، والفرات جنوب حبرية وان جبال طوروس الذي ينبع يف ، دجلةمنها ،تتوفر أرمينيا على أار كثرية

 رـكـور ال. باخلليج العريب يف شط العرب ويصب اإلثنان. يف قلب أرمينيا ن قرية قزيل قلياالذي ينبع م

(Le Koura)، ر الرسأو أراكس ،و (Araxe) ...را سيحانو )قيليقيايف ) بريامس( وجيحان) سارس 

 كما تشتهر ببحرياا مثل حبرية سيوان. ومها ينبعان من جبال طوروس ويصبان معا يف البحر املتوسط

(Sévan) وحبرية وان ،(Van)وحبرية أورمية ، (Ourmiah) الذي كان  أذربيجانتقع يف إقليم أو كبوذان، و

  .يعد جزءا من أراضي أرمينيا

حتت الصفر يف ° 40مناخها قاري، يتميز بشتاء شديد الربودة، حيث تنخفض درجة احلرارة إىل 

  2.بعض املناطق وصيف قصري وحار

  األصول التارخيية لألرمن -  2

وقد وضع املؤرخون . األرمن من الشعوب املوغلة يف القدم، والضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ

  .نظريات وتبنوا عدة آراء حول أصل هذا الشعب وسبب تسميته اآلثار، عدةوعلماء 

ت ـ، رس)عليه السالم( ، ويعتقدون أن سفينة سيدنا نوحبفترة قصرية األرمن بعد الطوفانتاريخ يبدأ 

ي ـاء فـاجـلى مـك عـي ذلـعتمدين فـينيا مـي أرمـواقع فـال بل آراراتـى جـعل
                                                            

1(  Hewsen R. H. : Géographie physique, Ds. : H. P. A., p. 32     
2(Op. cit., pp. 34-39    
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، وأن أحد أحفاد يافث )عليه السالم(بن نوح  ويؤكد األرمن األوائل على أم من نسل يافث. 1وراةـتـال

، بعدما انتصر على البابليني سكن البالد الواقعة 2بن توركوم بن ترياس بن جومر بن يافث بن نوح وهو هايك

هايك جد األمة األرمينية، وهذه األمة هي من : "، وتروي املصادر األرمينيـة أن عند سفوح جبال آرارات

وقد كان األرمن يسمون بالدهم هايستان . 3"اذريته اليت سكنت تلك البالد، وبدؤوا يتكاثرون فيها ويعمرو

(Haïstan ou Hayastan)  نسبة إىل هايك(Haï ou Hayk)4.  

خاض  وقد 5،"آرام"العديد من األوالد واألحفاد، منهم حفيده اخلامس الذي يدعى  أجنب هايك

 سبته تلك احلروب شهرة بطولية طبقتأككما . 6حروبا طاحنة، من أجل توسيع بالده يف كل االجتاهات

ومازالت حتمل ذلك "على كل تلك البالد،  املشتق من آرام األمم اجملاورة تطلق اسم أرمينيا اآلفاق، مما جعل

                                                            
واستقر الفلك يف الشهر السابع يف اليوم السابع :"سفر التكوين األصحاح الثامن جاء يف التوراة العربانية يف اآلية الرابعة من ) 1

واستقرت السفينة يف الشهر السابع يف سبعة عشر يوما من : "وجاء يف التوراة السامرية ". عشر من الشهر على جبال أراراط
 (Sri Lanka)سري لنكا  هي جزيرةفسرنديب ، أما وأراراط هي جبال تقع يف أرمينيا الكربى. "الشهر على جبال سرنديب

وهنا نالحظ التناقض بني التوراة العربانية والتوراة السامرية، يف حتديد  .الواقعة يف احمليط اهلندي، جنوب اهلند، )سيالن سابقا(
ربنا أن السفينة استقرت باجلودي، قال تعاىل يف سورة ولكن أصدق كتاب وهو القرآن الكرمي خي. املوقع الذي رست به السفينة

 مِوقَلْل داًعب يلَقي وودى اجلُلَع توتاسو رماَأل يضقٌو اُءاملَ يضغي وعلقْاَ اُءماسيو كاَءي معلَبا ضراأَي يلَقو: " 44اآلية  ،هود
يف  يطل على جزيرة ابن عمر العربية مبا يف ذلك كتب التفسري أنه جبل بأرض املوصلواجلودي عرفته املصادر ". نيمالالظَ

بأرمينية موضوع  وبناء على ذلك فإن استقرار السفينة يف جبال آرارات. ، ويف قمته مسجد نوحاجلانب الشرقي من دجلة
التوراة السامرية، ترمجها إىل العربية، أبو احلسن إسحق الصوري، نشرها : أنظر (. يسمح اجملال هنا ملناقشته حيتاج إىل نظر، ال

معجم البلدان، ج : احلموي ؛ 351-350، 44ص . 1978، أمحد حجازي السقا، دار األنصار، القاهرة. وعرف ا د
  )..123لسترنج كي، املرجع السابق، ص ؛ 88ص ، 4
  .22ص املرجع السابق،  :خاجني  )2
  .45ص املصدر السابق، : خوريناتسي  )3
4(Mouradian : op. cit., p. 8.; Burney Charles : Avant les Arméniens : Les ourartéens, guerriers 

et bâtisseurs, Ds. : H. P. A., p. 93.                                                                                                                                     

  .).9ص  املرجع السابق،:  خاجني" (امللك بن هارمايوس بن كيغام بن أماسيوس بن ارماييوس  بن أرماناك بن هايكيوس آرام"هو  )5
  .45ص  املصدر السابق،: خوريناتسي  )6
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ويف الواقع تعترب هذه الروايات ضربا من األساطري رغم أن  1".االسم حىت اآلن ختليدا لذكراه وأعماله البطولية

  .ا جذورا تارخيية حقيقيةهل

على أم من الشعوب اليت  واسترابون ورد ذكر األرمن يف املصادر التارخيية القدمية مثل هريودوت

، 3النظريات احلديثة، أن األرمن من الشعوب اهلندو أوربية وترجح. 2لإلستقرار يف األناضول نزحت من البلقان

وقد وجد اسم ارمينيا منقوشا . 4م. ، خالل القرنني السابع والسادس قاليت استقرت يف وسط آسيا الصغرى

الشعب م، مما يدل على أن . ق 521اليت يعود تارخيها إىل عام  5 ،(Béhistoun) على صخرة بيهستون

  .م. يف األناضول خالل القرن السادس ق األرميين كان موجودا

خبصائص وقد صنف علماء السالالت البشرية األرمن ضمن اجملموعة القوقازية األلبية، وهم يتميزون 

واللون األمسر املائل إىل األبيض والشعر األسود الفاحم القامة املتوسطة القريبة إىل القصر، : فيزيولوجية منها 

ينفرد كل واحد منهم  ل املشاق، ويكادمحكما يتميزون من الناحية النفسية بالطبع اهلادئ وت. 6الغزير اجملعد

                                                            
  .49ص  املصدر السابق،: خوريناتسي  )1
  .102ص  املرجع السابق،: عثمان  املدور )2
استوطنت هذه . اسم يطلق على جمموعة من الشعوب تربط بينها جمموعة من اللغات املشتركة: الشعوب اهلندو أوربية  )3

تكلمت لغة ، ووهي تنتمي كلها على األرجح إىل أصل مشترك .روسيا، وأوربا الوسطىالشعوب آسيا الوسطى، وجنوب 
 ,Moure Michel : Dictionnaire encyclopédique d'histoire) .مشتركة تفرعت فيما بعد إىل هلجات متعددة

Bordas, Paris, 1996. pp. 2806-2807.)                                                                                              
4(Grousset : op. cit., p. 66; Mouradian : op. cit., p. 9; Sellier Jean et Sellier André : Atlas des 

peuples d'orient, La Découverte, Paris, 1993. p. 104.                                                                     
 (Darius le grand) هي صخرة حتتوي على نقوش ومدونات مسمارية تركها اإلمرباطور اإليراين داريوس األول  )5

إذ يوجد بالقرب منها صخرة جبلية . وشرقي كرمنشاه بغريب إيران وتنسب إىل املوقع الذي وجدت فيه، وهي قرية بيهستون
، واستطاع فك رموزها، حيث 1835وقد نقل هذه النقوش السري رولنسون عام ... عليها نقوش مكتوبة بالفارسية والبابلية 

  ).110-109ص  املرجع السابق،:  املدور( .متكن املؤرخون من دراسة تاريخ أرمينيا وبالد مابني النهرين على حد سواء
6(    Hewsen R. H. : Les hommes, Ds. : H. P. A., p. 46.  
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ورمبا كان للمناخ القاسي، والتضاريس الصعبة، السائدة يف  .1برأي، ولذلك يصعب توجيههم أو ترؤسهم

  .2"وهي الصفة الغالبة على طبيعة أبناء اجلبال"أثر على نفسية هذا الشعب املتميز بالشدة، والقوة، أرمينيا 

  خضوع أرمينيا للقوى الكربى -  3

ومتثل منطقة عبور للعديد من  .وآسيا ، فهي تربط بني قاريت أورباستراتيجيةتقع أرمينيا يف منطقة إ  

ومل تكن مبنأى  .وحديثا ،القوافل التجارية واحلمالت العسكرية، لذلك اجتهت إليها أنظار الدول الكربى قدميا

  .عن األخطار األجنبية، وحتولت أراضيها إىل ساحة حروب بني القوى الكربى

-94( أن متكن ديكران الكبري وقد تعرضت لعدة غزوات من طرف الشعوب والدول اجملاورة هلا، إىل

س إمرباطورية واسعة، امتدت من حبر أسأحد امللوك األرمن من استعادة سيادة بالده، ووهو ، )م. ق 55

كما كانت أرمينيا  .3ويبدو أنه كان حمل إعجاب وتقدير كبريين من طرف األرمن. املتوسطالبحر إىل  قزوين

فأحيانا ختضع للفرس، وأحيانا أخرى للروم،  .رباطوريتني، الفارسية والرومانيةدائما حمل شد وجذب بني اإلم

من رمادها،  يف كل مرة كانت خترج، فقد 4الشعب األرميينالقضاء على  أو غريهم من،دون أن يتمكن هؤالء 

  .5والسر يف ذلك هو متسك األرمن بدينهم وبثقافتهم

وخالل القرنني الرابع واخلامس امليالديني، شهدت أرمينيا حدثني كان هلما أكرب األثر يف تارخيها، 

أوهلما هو اعتناق املسيحية . وزادا من ارتباط األرمن ببالدهم، ومتيزهم عن غريهم من األمم والشعوب األخرى

  .ألرمينيةاختراع األجبدية ا يتمثل الثاين يفعقيدة وحيدة للشعب األرميين، و

 

                                                            
  .111ص  املرجع السابق،:  املدور )1
  .85ص  .2009، وبيزنطة، دار رسالن، دمشق فارس: العالن أرواد عدنان  )2
 .149ص  املرجع السابق،:  ؛ املدور65ص  السابق؛ املصدر :خوريناتسي  )3
4(E. I., op. cit., p. 655; Mourre Michel : op. cit., p. 40; Sellier Jean et Sellier André : op. cit., p. 104   
5(Encyclopaedia universalis, France S. A., Paris, 1996. corpus 2, matière Arménie. p. 1001   
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  وتأسيس الكنيسة األرمينيةانتشار املسيحية  -  4

مل تكن عملية انتشار املسيحية سهلة يف بداية األمر، حيث تلقى املبشرون بالدين اجلديد الذين قدموا 

ربوع ويعود الفضل يف تثبيت الدين املسيحي، ونشره يف . أشد العذاب 1(Edesse) والرها من كبادوكيا

 .(Tiridate III) يف عهد امللك درطاد الثالث ، 2(Grégoire) البالد، إىل جرجيور هذا األخري، بعد  3

م، وبذلك تكون أرمينيا أول دولة مسيحية  301اقتناعه بالدين اجلديد، أعلن املسيحية دينا رمسيا للدولة سنة 

على نشره والدعوة إليه ومحاية أتباعه، ورد االعتبار لشهداء املسيحية السابقني، كما قام مث عمل . 4يف العامل

 ،(Edjmiatzin) زيندببناء مدينة إيتشميا ومركزا روحيا ملختلف طبقات  اليت أصبحت عاصمة دينية، 5

                                                            
  .(Ourfa)فهي حاليا تقع جنوب تركيا وتسمى أورفا  الصغرى، أما الرها الغربية من آسياتقع يف اجلهة  (Cappadoce) كبادوكيا) 1
، الذي قتل امللك  (Anak)، ابن األمري أناك)Grégoire l'Illuminateurر يلقب جبرجيور املنو(لوسافوريج  هو جرجيور) 2

فرارا من  ادوكياحيث هرب مع مربيته إىل كب ،فتعرضت أسرته إىل اإلبادة إال الطفل جرجيور ،)الثايندرطاد (خسروف األول 
 وعندما كرب، غادر قيصرية. وهناك تلقى عناية من شقيق هذه املربية، وكان مسيحيا فرباه على مبادئ الدين اجلديد. املوت

 تعرض للتعذيب واملتابعة ورمى به امللك درطاد الثالث... تاركا وراءه زوجته وولديه ليقوم بالتبشري باملسيحية يف قلب أرمينية 
وتروي املصادر األرمينية، عدة أساطري حول . ألنه رفض تقدمي قربانا ألحد األصنام املعبودة من طرف األرمن ،يف بئر عميق

ص املصدر السابق : خوريناتسي (. م 325تويف سنة . الشخصية وكيفية خروجه من البئر وجهوده لنشر املسيحية هذه
   : Grousset : op. cit., p. 125; Mouradian)؛179-180

 كان متحالفا مع الرومان ضد الساسانيني، متعلقا بالوثنية، كارها. م 330-298حكم أرمينيا ثالث مرات، آخرها بني  )3
جعله يتطبع بأخالق احليوانات ويف حالة من  ،أصيب مبرض نفساين. للمسيحية، بل وقام بتعذيب وإعدام العديد من املسيحيني

املسيحية  بعدها، اعتنق. بعد أن أطلق سراحه شفي على يد جرجيور .(...)جعلته أبعد ما يكون عن اإلنسانية  ،الالوعي والشذوذ
ص  املرجع السابق،: ؛ خاجني 187-182 املصدر السابق ص:  خوريناتسي(. ن دعاا، وقام بتهدمي املعابد الوثنيةوأصبح م ،عقيدة
    .Mahé Jean-Pierre : Affirmation de l'Arménie chrétienne, Ds. : H. P. A., pp. 163-165) ؛101-102

فمن قائل أن ذلك . تنصر أرمينيا رمسيا حول حتديد السنة اليت أعلن فيها امللك درطاد الثالث ،اختلفت الروايات التارخيية) 4
، علما أن منشور ميالنو 312اعتنقت املسيحية عام أما روما فقد . م 314نه جرى عام م، ومنهم من قال أ 301كان عام 

م  380وجيب انتظار سنة . م 313عام الدين املسيحي، مل يعلن إال يف الصادر عن اإلمرباطور قسطنطني، الذي يسمح بنشر 
موسوعة ؛ 277املرجع السابق، ص : املدور  : أنظر(. لكي يعلن اإلمرباطور ثاودوسيوس املسيحية دينا رمسيا للدولة الرومانية

 .Grousset : op. cit., p. 122; Mahé : op. cit., p؛27، ص15ج . 2004، بريوت، Nobilisعامل األديان، 
164; Mouradian : op. cit. , p. 17.)                                                                                             

  .).279. املرجع السابق، ص:  املدور( ".ذي نزل به الوحيد، أي املسيحاملكان ال": معناها  )5
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على جمموعة كبرية من األديرة  -اليومإىل –، وحتتوي  1)الكاثوليكوس(ليق ثْ، وهي مقر اجلالشعب األرميين

  .2والصوامع والكنائس واملكتبات

أن يسوع :"الذي يقول  ،(Monophysisme) مذهب الطبيعة الواحدة  3اعتنقت الكنيسة األرمينية

إله كامل وإنسان كامل، واأللوهية والبشرية باحتادمها اجملرد عن االختالط، كونتا طبيعة واحدة يف  املسيح

 وقد انفصلت عن الكنائس األخرى يف طقوسها ومعتقداا، منذ انعقاد اجملمع الديين يف خلقدونية. 4"املسيح

متحدتني كل ميزتني، طبيعة إنسانية وطبيعة إهلية، طبيعتني مت"، الذي تقرر فيه أن للمسيح 5م 451سنة  

  .7(Diophysisme) أي ما يسمى مبذهب الطبيعتني 6"اإلحتاد، ولكنهما غري خمتلطتني أو ممتزجتني

                                                            
 .نهو أكرب سلطة دينية وروحية لدى األرماجلثليق أو الكاثوليكوس هو متقدم األساقفة يف الكنيسة األرثوذكسية، ، و )1
 .).286املرجع السابق، ص :  املدور(
  .37. ص. 1997أرمينيا األمة والدولة، دار األمني، اجليزة، : رسالن امحد فؤاد ؛ 279، ص املرجع السابق:  املدور )2
نية الرسولية، كما تعرف أيضا باسم الكنيسة األرمينية األرثذوكسية ويطلق عليها عادة اسم يإمسها الرمسي هو الكنيسة األرم )3

موسوعة . (املنور، وال عالقة بذلك بالغريغورية البابوية الرومانيةنية الغريغورية، نسبة إىل القديس غريغوريوس يالكنيسة األرم
  .).12- 11 ، ص15املرجع السابق، ج  عامل األديان،

يسمى هذا املذهب عند املسلمني  .Mahé : op. cit., pp. 197‐202؛ 283-282 املرجع السابق، ص: املدور  )4
وعنهم أخربنا . وهو الظاهر جبسده، بل هو هو. ودما، فصار اإلله هو املسيحانقلبت الكلمة حلما "باليعقوبية، وهم الذين قالوا 

أبو الفتح حممد (الشهرستاين " (}لَقَد كَفَر الذين قَالُوا إِنَّ اَهللا هو املَِسيح ابن مريم{ 72اآلية  القرآن الكرمي، يف سورة املائدة،
  .).182، ص 2008امللل والنحل، دار الفكر، بريوت )) : أيب بكر أمحدعبد الكرمي بن 

 .فاراير ضد الساسانينيمل حتضره أرمينيا بسبب انشغاهلا مبعركة أ )5
  .283املرجع السابق، ص :  املدور )6
ومساواته  ، الذي أقر تأليه املسيح)م325( التعترف الكنيسة األرمينية إال باجملامع الدينية الثالث األوىل، وهي جممع نيقية) 7

، الذي أقر ألوهية )م381( التامة مع اهللا، واختذ قرارا بتكفري آريوس وكل من يقول أن املسيح إنسان، وجممع القسطنطينية
، الذي أدان نسطور، ألنه فصل بني الطبيعة اإلهلية والطبيعة )م431(، ومساواته التامة مع األب، وجممع أفسس الروح القدس

املسيحية دين اهللا  الذي أنزله على املسيح : نبيل نيقوال جورج بوخاروف  : أنظر . (Diophysisme)البشرية للسيد املسيح 
  .Mouradian : op. cit. p. 17 ؛81-80 ، ص2007) بدون دار ومكان النشر(أم هي ديانة بولس، 

، )»73« املائدة(} لَقَد كَفَر الذين قَالُوا إِنَّ اَهللا ثَالثُ ثَالَثَة وما منِ الَه االَّ إِلَه واحد{: ل هذا نزلت آيات قرآنية كثرية منهاحو
وليس بعد . اهللا األب، واهللا اإلبن، واهللا الروح القدس: أي أن املسيحيني يقولون أن طبيعة اهللا عبارة عن ثالثة أقانيم متساوية 

 أُمه صدِّيقَةٌما املَِسيح ابن مريم إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ و{: قول اهللا تعاىل قول، حيث يذكر أن املسيح وأمه بشر 
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فكل . "إن الكنيسة األرمينية ليست جمرد طقوس وتراتيل دينية، بل هي رمز اهلوية والشخصية األرمينية

إن : "ويقول أسقف أرمين معاصر . يتكلم األرمينية إال يف ما ندر أرمين ال أرمين مسيحي حيثما وجد، وما من

  .1"إمياننا وهويتنا الوطنية ينبعان من مصدر واحد. نياييعد أرم ينتمي إىل املسيحية ال األرميين الذي ال

يف عدة مناسبات أن ترغم األرمن على ترك مذهبهم واالعتراف بقرارات جممع  وقد حاولت بيزنطة

، مما أدى م إىل التقرب من الفرس أعداء البيزنطيني، ولكن هؤالء حاولوا من جهتهم فرض خلقدونية

ظهر اإلسالم يف شبه  بني الفرس والبيزنطيني إىل أن يتأرجحون األرمنوهذا ماجعل  .2الزرادشتية على األرمن

  .اجلزيرة العربية

مل يكن الشعب األرميين يفقه أشياء كثرية يف الكتب املقدسة والكتابات الدينية، ألا مكتوبة باللغة 

األسقف فعكف . ديينالوظهرت احلاجة إىل استعمال األرمينية يف اخلطاب  3،اليونانية أوالسريانية اليت اليفهمها

وكان م، 405و  392دية األرمينية فيما بني على وضع األجب (Mesrop Machtots) مسروب ماشطوطس

   .4اإلجنيل أول كتاب ترجم إليها من اليونانية، مث تبعته الكتب الدينية من السريانية

بأحرفها حمل اليونانية والسريانية يف الطقوس  5)الكتابة اجلديدة(وشيئا فشيئا حلت اللغة األرمينية 

وعرفت الكتابات التارخيية واألدبية تطورا مل تشهده البالد من قبل، . 6الدينية وحمل اإليرانية واآلرامية يف اإلدارة

  .7"باملياه البحار نيا كما ملئتمأل أرميأصبحت علوم الرب ت: "حىت قال أحد رجال الدين 

                                                                                                                                                                                          

يف ظالل : قطب سيد : أنظر . ()»75« املائدة(}  كَانا ياكُالَن الطَّعام اَنظُر كَيف نبيِّن لَهم الالَيت ثُم اَنظُر اَنى يوفَكُونَ =
 .).945-943، ص 2ج. 1982، القاهرة، 11. القرآن، دار الشروق، ط

  .11، ص 15، ج موسوعة عامل األديان) 1
  .20ص ). بدون تاريخ(تاريخ أرمينيا، ترمجة شكري عالوي، مكتبة احلياة، بريوت، : بول اميل  )2
3 (Grousset : op. cit., p.172. 
4(Op. cit., p. 174.   
  .222اخلامس، ص  أنظر امللحق )5
6(Mouradian : op. cit., p. 18   
7(  Grousset : op. cit., p. 175. 
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فيه األرمن نفوذهم السياسي، مكنتهم هذه احلروف اجلديدة من حفظ هويتهم ويف الوقت الذي فقد 

كما عززت . وذاكرم، وجنبتهم االنصهار والذوبان يف األمم اجملاورة، وساعدت على متايزهم حيثما انتشروا

  .1"كنيسة وطنية"هذه اللغة انفصال كنيستهم عن بقية الكنائس األخرى وحتولت إىل 

ابع امليالدي، كانت أرمينيا مسرحا للعمليات احلربية بني اإلمرباطوريتني الفارسية وحبلول القرن الس

يف هذا الوقت . كما كانت تعاين من الصراع الديين الدائر بني خمتلف الطوائف والفرق املسيحية. والرومانية

 .والفرس الرومان تدفقوا محما، اارت أمامها جيوش على فرس بالذات انشقت الصحراء يف شبه اجلزيرة العربية

  الفتوحات اإلسالمية يف أرمينيا -  5

، خرج املسلمون حيملون الرسالة العاملية، يفتحون األقاليم بعد انتشار اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية

خاضوها ضد البيزنطيني، من جهة، وضد الفرس من جهة والبلدان اجملاورة، وقد كان للمعارك األوىل اليت 

وهذا ألن اجلزء الشرقي منها كان حتت الوصاية الفارسية أما اجلزء . أخرى، تأثريها البالغ على مستقبل أرمينيا

  .2الغريب فكان حتت الوصاية البيزنطية

أن أهل "نية يخيية أرمحقق املسلمون انتصارا باهرا على اإلمرباطورية البيزنطية، وتذكر مصادر تار

من قبل الروم، وأنه عقب  3، طلبوا من املسلمني اإلسراع مبساعدم وختليصهم من االضطهاد الديينفلسطني

 ورياـصل سـن فـسلمون مـمكن املـكذا تـوه 4،"البالد معا سيحكمانحترير أراضيهم، 

                                                            
1(Mouradian : op. cit., p. 19.  
م، وأصبح خط احلدود بني الطرفني يبدأ من  591بعد حروب طويلة بني الفرس والبيزنطيني، مت إبرام معاهدة سالم بني الطرفني سنة  )2

  .).191ص املرجع السابق، : املدور (. وحبرية أورميا يف الشمال، إىل دارا يف اجلنوب، ماراً مبدن دوين وماكو تفليسحبرية 
وأكد فيه  ،م 451سنة  الذي انعقد قرارات جممع خلقدونية ،وفلسطني وبالد الشام عارضت الكنائس الشرقية يف مصر )3

الذي كان سائدا يف الشام هو أن للمسيح  أما املذهب. (Diophysisme)بشرية وإهلية : اآلباء اجملتمعون أن للمسيح طبيعتني 
عاشور (. على فرض مذهب الطبيعتني بكل الطرق ، وقد عملت كنيسة القسطنطينية (Monophysisme)  طبيعة واحدة

 ).52- 51 ص .1976يف العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بريوت،  تاريخ أوربا : سعيد عبد الفتاح
4(  Ghévond Léonce  :  Histoire des guerres et des conquêtes des Arabes en  Arménie, traduit 

en français par Garabed V. Chahnazarian, Paris, 1856. p. 8.                                            
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وبدؤوا يدقون أبواب أرمينيا ويشقون  2مث قوضوا أركان الدولة الفارسية،. عن بيزنطة 1سطني،ـلـوف

  .طريقهم للتوغل يف قلب اإلمرباطورية البيزنطية

يشكلون نصف " الدفاع عن حدود بالدهم فقط، بل كانوا يف الريموك ومل يقتصر دور األرمن على

كما تذكر مصادر أخرى معاصرة . 3"جيش الروم، وكانوا حاقدين على الدولة البيزنطية وغري راغبني يف القتال

 أربعة آالف أرمين، حتت قيادة موشيل ماميكونيان بكتيبتني تعدادمها  القادسيةلتلك األحداث، أم شاركوا يف

(Musel Mamikonien)واألمري جرجيوار ، (Grégoire)4.  

وفارس والشام إىل حدود أرمينيا، فقد أصبح املسلمون على ختوم  ومبا أن الفتوحات قد وصلت بعد العراق

 بنشر الدعوة اإلسالمية، مث اختاذها قاعدة ملهامجة بيزنطة اإلمرباطورية البيزنطية، وعليه جيب أوال تأمني هذه الثغور

هذا احلزام الواقي لإلمرباطورية . ضد املسلمني ، ويف الريموكمستقبال، خاصة وأن األرمن اشتركوا يف القادسية

  .البيزنطية، ينبغي تقطيع أوصاله ومن مثة فتح الطريق للتوغل يف قلب اإلمرباطورية

ر سنة ـأواخ ،...وخالط  ل إىل بدليسحيث وص ،فاحتا أول من دخل أرمينيا ن عياض بن غنمكا  

لكن املسلمني مل يستقروا خالل هذه السنة يف أرمينيا، ألن محلتهم كانت استكشافية . م 640/  5هـ 19

للتعرف على املسالك واملمرات واألرض وطبيعة السكان ومدى مقاومتهم للمسلمني أو قبوهلم الدعوة 

، ومن قرية إىل مدينة، يف وقت كان ينتقل من حصن إىل آخر 6ولذلك نرى أن عياض بن غنم ؛اإلسالمية

                                                            
  .م 636/ هـ  15م والريموك سنة  634/ هـ  13يف معركيت أجنادين سنة ) 1
  .م 640/ هـ  19م واوند سنة  636/ هـ  15سنة  يف معركيت القادسية 2
و منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت،  نبيه أمني فارس سالمية، نقله إىل العربيةإلتاريخ الشعوب ا: بروكلمان كارل  )3

فر ض مذهب الطبيعتني على األرمن، املنبثق عن قرارات جممع  غري راغبني يف القتال بسبب حماولة بيزنطة .95ص . 1981
 .خلقدونية

4(Sébêos (L'Evêque) : Histoire d'Héraclius, Traduit en français par Frédéric Macler, Paris, 
1904. p. 75                                                                                                                           

 184-183 ص. 1901، بعة املوسوعات، مصرمط فتوح البلدان،:  )أمحد بن حيي بن جابر البغدادي( البالذري )5
أسلم قبل صلح احلديبية، . هو عياض بن غنم بن زهري الفهري، وهو قائد من شجعان الصحابة وغزام: " عياض بن غنم )6

 إىل بالد يف خالفة عمر بن اخلطاب، وهو أول من اجتاز الدرب ، وفتح بالد اجلزيرةوشهد بدرا وأحدا، واخلندق ونزل الشام
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الصلح،  يف املناطق اليت فتحت من أرمينيا، بل اكتفت بذكر ،ومل تشر املصادر إىل ترك حامية إسالمية .قصري

  .على السكان يف املناطق املفتوحة رضف وأحيانا مبلغ اجلزية الذي

 2الَيقَعملية الفتح، فبلغ قال 1، واصل حبيب بن مسلمة)رضي اهللا عنه( ويف عهد عثمان بن عفان

أي دوين( 3يلبِومتكن من دخول د (Dwin) م وبسقوط  645/  4.هـ 25سنة ) وهي عاصمة األرمن

إىل  5العاصمة األرمينية يف أيدي املسلمني اوت القرى واملدن واحلصون الواحدة بعد األخرى صلحا وحربا،

  6.وهي أقصى مدينة يف أرمينيا أن بلغ تفليس

كانوا يف  أن البيزنطيني مل يستسلموا أمام املسلمني بلعلى األرمينية جتمع املصادر اإلسالمية ووتكاد   

طانز مرباطور قنسم، يف عهد اإل 647/ هـ  27إىل أن متكنوا من استعادة أرمينيا سنة  معهم حرب دائمة

                                                                                                                                                                                          

صابر حممد دياب ." (لكرمه" زاد الراكب"وكان يقال له . وخالط بأرمينيا غازيا، وقد بلغ يف غزوه إىل مدينة بدليس الروم =
 .).3، هامش 22املرجع السابق، ص : حسني 

، واشتهر أسلم يوم الفتح، شارك يف غزوة تبوك، ومعركة الريموك. فهري قرشي، ويكىن أبا عبد الرمحن:  حبيب بن مسلمة )1
 ، مث واله معاوية بن أيب سفيانعلى أذربيجان والّه عثمان بن عفان. وحاته يف أرمينيا حىت بلغ قريبا من ساحل البحر األسودبفت

، 2ج . 2009، دار لبنان، بريوت، قادة فتح بالد الروم: خطاب حممود شيت . (م662/ هـ  42أرمينيا، وتويف ا سنة 
 )26 -5ص 

  .).13، ص 7املصدر السابق، ج : احلموي (. بأرمينيا العظمى من نواحي خالط: قاليقال  )2
وتدل عليها اآلن  .سالمي يف العهد األموي والعباسيوكانت مقر احلكم اإل .يف أرمينياضا دوين أو توين، تقع وتسمى أي: دبيل  )3

  .).217-216لسترنج، املرجع السابق، ص . (وهي يف جنوبه قرية صغرية يف جنوب يريفان، ويطل عليها جبل أرارات
 12الثاين ملدينة دبيل، ألا سقطت أول مرة بتاريخ هذا التاريخ خيص السقوط  .206البالذري، املصدر السابق، ص  )4

تاريخ ويوجد تضارب كبري بني املصادر اإلسالمية، حول . يف محلة عياض بن غنم. م 640أكتوبر  6/ هـ  19شوال سنة 
 قول فيها أن حبيب بن مسلمةمث يذكر رواية أخرى عن الواقدي ي ،هـ 24لعاصمة، فالطربي يذكرها يف سنة ل الثاين الدخول

هو ماذكره البالذري باعتباره األقرب إىل  والراجح. هـ 25هـ ويذكرها ابن كثري حتت أحداث سنة  31سنة  ،فتح أرمينية
ومرد هذا االختالف إىل أن املسلمني كانوا يعتمدون على . وعنه أخذ معظم املؤرخني الذين جاؤوا بعده ،األحداث اليت يرويها
مثلما كان العرب يف اجلاهلية يعتمدون على قوة الذاكرة يف رواية أشعارهم ووقائعهم، واستمر األمر  ،الروايات الشفوية

حىت بدأ  ،يات بني الرواة وبقيت األحداث حمفوظة يف الذاكرةواختلفت الروا. ويف العهد األموي ،كذلك يف صدر اإلسالم
–632/هـ 40-11(توحات اإلسالمية ألرمينية الف: اسكندر فايز جنيب : أنظر ( .يف العصر العباسيالتارخيي التدوين 

  )Grousset, op. cit., pp. 297-299 ؛50-27ص . 1983، )بدون دار ومكان النشر(، )م661
  .212-208املصدر السابق، ص : البالذري  )5
  .228، ص 1أنظر اخلريطة رقم  )6
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 فأرسل عاملا الهوتيا يدعى داود البجريفاين. أثار مشاعر األرمن الدينية ضده إال أنه ).م668-641( الثاين

(David de Bagravan) من أجل محل األرمن على تبين مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح املقرر سابقا يف ،

إن هذه احملاولة . 1، األمر الذي رفضه األرمن ومتسكوا مبذهبهم القائل إن للمسيح طبيعة واحدةجممع خلقدونية

بسبب التعصب املذهيب، بينما جيوش  من بيزنطة اليت قام ا اإلمرباطور البيزنطي، جعلت األرمن ينفرون

  .2"ويتسلل إىل أعماق البالد يف خفة حية طائرة"املسلمني جتتاح بالدهم، 

عن حتقيق  ، وعجزت بيزنطةمستمرةيف حرب وبقيت أرمينيا يف أخذ ورد بني املسلمني والبيزنطيني   

بدهائه وحنكته استغالل نفور األرمن من التعصب  راد معاوية بن أيب سفيانأو. انتصار حاسم ضد املسلمني

 .البيزنطي ملذهبهم املسيحي، واستمالتهم إىل صف املسلمني ألن مساحة اإلسالم أفضل من تعصب البيزنطيني

م،  653/ هـ  33اتفاقية السالم سنة  (T'êodoros Rechtouni) فعرض على قائدهم ثيودور رشتوين

على الصلح مع  إىل املوافقةتسامح اإلسالم  ودفعهم. وترك لألرمن حرية مناقشة بنودها يف اجتماع عام موسع

  .3املسلمني للتخلص من السيادة البيزنطية

                                                            
1( Sébêos : op. cit, pp. 112-129. 
2( Ghévond : op. cit., p. 7; Grousset : op. cit., p. 300. 
3( Sébêos : op. cit, p. 99. . مع األرمن اليت أبرمها معاوية بن أيب سفياننص املعاهدة وهذا :  

ولكن، طبقا هلذا . اتفقت أنا وأنتم، ملدة زمنية حتددوا أنتم، أنين سوف ال أجيب أية جزية منكم ملدة ثالث سنوات"  
التعهد، ستدفعون بعدها اجلزية اليت ترغبون يف دفعها، وحيق لكم أن يكون لكم يف بالدكم جيش مؤلف من مخسة عشر ألف 

وسوف ال أطلب من . ، وسأضع هذا يف اعتباري عند حساب اجلزية)رمبا املقصود تزودونه بالطعام(تزودونه باخلبز  ،فارس
لكن على هؤالء الفرسان أن يكونوا على أهبة االستعداد للذهاب إىل أي مكان يؤمرون . فرسانكم اجمليء إىل بالد الشام

وسوف ال أرسل أي أمري إىل قالعكم، وال أي قائد عريب . إىل جنب معنا ضد أي اعتداء يقع علينابالتوجه إليه ليحاربوا جنبا 
كذلك ستقف باملرصاد أمام جميء أي عدو إىل أرمينيا، فإذا زحف البيزنطيون لقتالكم، سأرسل جيوشا . وال فارس واحد

وقد انفرد سبيوس دون غريه من املؤرخني ". وجل أتعهد بذلك أمام اهللا عز. لنجدتكم، وستحددون أنتم أعداد هذه اجليوش
ختلصا من ) أي املسلمني(حتالف األرمن مع املوت : األرمن أو املسلمني، بذكر النص الكامل لالتفاقية، وقد علق عليها قائال 

  .).54-53املرجع السابق، ص : اسكندر ).(أي مع البيزنطيني(حتالفهم مع اجلحيم 
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وأوهلا، شعور األرمن  وما ميكن استنتاجه من هذه املعاهدة، أن دوافع الصلح مع املسلمني عديدة أمهها  

وثانيها هروم من التعصب . بضعف الدولة البيزنطية، وعدم قدرا على الدفاع عن حدودها، ضد املسلمني

  .املذهيب، ألن املسلمني تركوا هلم حرية العبادة، وممارسة طقوسهم الدينية باملذهب الذي يؤمنون به

اشر، إسالمي كان أم بيزنطي، مقابل خدمة وقد حررت هذه املعاهدة األرمن نظريا من تسلط مب"  

جيب أن نعترف بأن امليثاق احملصل :"قائال  ويعلق املؤرخ جروسي 1."عسكرية حمدودة للمسلمني وحلف معهم

عليه من اخلليفة كان أكثر حرية من الشروط املفروضة على أرمينيا من الساسانيني، وأن اإلسالم أقرب إىل 

 ولكن األحداث اليت عرفها املسلمون يف عاصمتهم، بدءا مبقتل عثمان بن عفان 2."إىل اجملوسية املسيحية منه

ليت شغلت املسلمني عن الفتوحات، وما سبق ذلك من توترات، وانتهاء بالفتنة الكربى، ا) رضي اهللا عنه(

  .إىل أحضان اإلمرباطورية البيزنطيةكانت فرصة الستعادة أرمينيا من أيدي املسلمني، وردها 

م، أعاد السيادة اإلسالمية  661/هـ  41عرش اخلالفة سنة  بعد أن اعتلى معاوية بن أيب سفيان

وقد . على البالدعينه  حاكما  مث 3على أرمينيا، وبطلب من األرمن أطلق سراح األمري جريجوار ماميكونيان

  .4متيزت فترة حكمه باألمن واهلدوء والسالم

. 5نيةدوقلْ، حىت وصل املسلمون إىل مدينة خمل تتوقف الفتوحات بل تواصلت يف آسيا الصغرى

أرمينيا والية تابعة للخالفة اإلسالمية، يقوم اخلليفة بتعيني والا وعماهلا، إىل جانب حكام من  وأصبحت

                                                            
 .256ص. 2003، دمشق، 2والفتوحات اإلسالمية املبكرة، ترمجة نقوال زيادة، قدمس، ط  بيزنطة: ولتر كيغي  )1
2( Grousset : op. cit., p. 301. 
، كان رهينة يف بالط اخلليفة األموي معاوية، ويف العام الثاين من حكم اخلليفة األموي، أعد العدة للقيام حبملة ضخمة على بيزنطة" )3

لذا، أطلق سراح جرجيوار، وعينه حاكما عليها، وأكرمه . ورغب يف نفس الوقت أن يضمن بقاء أرمينية خاضعة للسيادة اإلسالمية
وقد حظي جرجيوار من قبل بترشيح هلذا املنصب من قبل البطريرك األرمين نرسيس وأشراف أرمينية وقد شغل هذا . تكرمي أحسن

 .).114املرجع السابق، ص : اسكندر ". (681م حىت وفاته يف معركة ضد اخلزر سنة  662املنصب من سنة 
4(   Ghévond : op. cit., p. 14. 
الصغرى، على البوسفور، هي اليوم كاديكوي  مدينة قدمية يف آسياأيضا،  (Chalcédoine)وتكتب خلقيدونة :  خلقدونية )5

املوسوعة العربية امليسرة، . (م451عقدت فيها عدة جمامع كنسية، منها اجملمع املسكوين الرابع الذي حرم املونوفيزية سنة . التركية
  .).1450-1449، ص 3ج . 2009، الطبعة الثالثة، بريوت، املكتبة العصرية، صيدا
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، الذي (Ashot le Bagratide) ونال بعضهم حظوة عند اخللفاء مثل أشوط البجراطي. 1األرمن أنفسهم

م، مث  861/ هـ  247أمريا ألمراء أرمينيا سنة  )م861-847/ هـ  247-232( نصبه اخلليفة املتوكل

وهذا ال  2.م 886/ هـ  273، لقب ملك سنة )م892-870/ هـ  279-256( منحه اخلليفة املعتمد

يعين أن أرمينيا استسلمت ائيا للمسلمني، بل إن الثورات والفنت مل تنقطع، احتجاجا على الضرائب أحيانا 

تارة أخرى، ولكن ليس احتجاجا على حماولة املسلمني  للجزية أحيانا أخرى، وحتريضا من بيزنطة ورفضا

 3ر،زوحظيت أرمينيا حبماية املسلمني هلا من غزوات اخلَ. فرض عقيدم بالقوة، أو إرغامهم على تغيري مذهبهم

، وقد توحد املسلمون واألرمن ملواجهة هذا اخلطر الذين مل يتوقفوا عن شن الغارات على البلدان القوقازية

  .4اخلارجي

هذه السياسة اليت اتبعها اخللفاء العباسيون، مكنتهم من حتويل أرمينيا إىل منطقة فاصلة بني األراضي 

اليت تقع حتت سلطام، وبني اإلمرباطورية البيزنطية، وجنحوا يف جعلها صديقة وليست حمايدة، يف صراعهم مع 

 6،حكم املسلمني حتتيعترف العديد من املؤرخني الغربيني أن أرمينيا عاشت عصرها الذهيب و .5الروم

  .والغريب يف األمر، هو عدم اعتناق األرمن لإلسالم، رغم أم عاشوا حتت جناح اخلالفة ما يزيد عن أربعة قرون

                                                            
معجم األنساب  :؛ زامباور 219- 212املصدر السابق، ص : البالذري :  مساء الوالة املسلمني على أرمينيا يفأأنظر ) 1

مني ؛ وأمساء الوالة املسل274-272ص . 1980الرائد العريب، بريوت،  واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي، دار
 Laurent J. : op. cit., p. 333-347  ؛208-206 املرجع السابق ،ص: املدور : واحلكام األرمن يف 

2(E. I., op. cit., p. 657   
سقروا مؤخرا يف جنوب ايف القرن الثاين، مث  ظهروا يف القوقاز. من ساللة الشعوب التركية، وهم رعاة رحل": اخلزر  )3

، غزوا القرم. خضعوا للهون، مث حصلوا على حريتهم يف القرن السابع وأصبحوا قوة كربى. بني الفوجلا والدون روسيا
اعتنقوا . مث حاربوا املسلمني والفرس واألرمن، وكانت عالقتهم بالبيزنطيني طيبة. وفرضوا الضرائب على السالف الشرقيني

. كانت إيتل قاعدم عند دلتا الفولغا. ضهم حتول إىل املسيحية، مث انتشر اإلسالم بني اخلزرم، بيد أن بع740اليهودية، حوايل 
، ص 3املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج ( ".م965كييف سنة  بعد ما هزمهم سفياتوسالف أمريسقطت مملكتهم 

1437.(.  
Grousset : op. cit., pp. 315-316.    (4  

 .262املرجع السابق، ص : كيغي ) 5
6(Mouradian : op. cit., p. 24.   
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ألا حفظت أرمينيا من التعريب، أو بعبارة ، باألسر اإلقطاعية األرمينية، ويفتخر املؤرخ جروسي

ويعترب األرمن أقوى جيش للشرق املسيحي، وقد خرجت أرمينيا يف . أخرى من انتشار اإلسالم يف ربوعها

األخري، منتصرة، بعد صراع عنيف زاد عن أربعة قرون، ألن أرمينيا متثل قلعة املسيحية، املغروسة يف البالد 

  .1ة متقدمة ألوربا يف قلب آسيااإلسالمية، بل متثل قاعد

استغل البيزنطيون ضعف اخلالفة العباسية، وفقداا لسلطتها املركزية على الواليات، واستعادوا الكثري 

، مث يف )م963-969( (Nicéphore II Phokas) نقفور الثاين فوكاسمن األراضي يف عهد اإلمرباطور 

اليت حالة الفوضى واستغلوا أيضا  2،)م969-976( (Jean 1er Tzimiskès) يوحنا األول تزميكسسعهد 

 بجارطةـم الـى حكـوا علـر، فقضـرن العاشـن القـع األول مـأصبحت تعيشها أرمينيا منذ الرب

(Les Bagratides)3 4ودخلوا العاصمة آين (Ani)  5.م 1045سنة طاكةواستعادوا أَني (Antioche)6 

ضة البيزنطيني ضمن حوادث  ، ويصف ابن األثري"وملكوا مالزكرد عنوة وقهرا" (Alep)7ب وحاصروا حلَ

                                                            
1(Grousset René : L'Empire du Levant histoire de la question d'orient, Payot, Paris, 1949. pp. 145-146   
2(Matthieu D'Edesse : Extraits de la chronique de Mathieu d'Edesse, Ds. : R. H. C. D.A. T. I, pp. 4-18.   
وكان منصب قائد اجليوش األرمينية . ق م 600اعتنقت أسرة جبراط الديانة اليهودية قبل استقرارها بأرمينيا حوايل سنة  )3

يف القرنني التاسع والعاشر امليالديني من التربع على عرش أرمينيا الشمالية، عقب ومتكنت . قاصرا على الدوام على أحد أفرادها
اسكندر، املرجع السابق، ص : أنظر . (عاصمة هلا (Ani)  م، متخذة آين886/ هـ  273تولية آشوط جبراط ملكا سنة 

 .).11، هامش 74، 4
قلعة حصينة ومدينة بني خالط وكَنجة، كانت عاصمة ألرمينيا يف العصور الوسطى، دمرها زلزال يف القرن الرابع عشر، :  آين )4

  .).491، ص 1املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج . (م13-11تضم أطالهلا بقايا لكاتدرائية وعدة كنائس من القرون 
5( . Grousset : op.cit., p. 157  
وفيها اختذ النصارى ألول مرة اسم املسيحيني، فأضحت كرسيا رسوليا على رأسه بطرس، . تقع حاليا جنوب تركيا:  أنطاكية )6

. م1098م، مث خضعت للصليبيني سنة 636، دمرها الفرس مث أجهزت عليها الزالزل، فتحها املسلمون سة حىت انتقاله إىل روما
-213، ص 1احلموي، املصدر السابق، ج . (يسمى السويدية من أهم املراكز التجارية، وهلا ميناء يف البحر املتوسط كانت
  .).481، ص 1؛ املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج 216

م، مث تراوح حكمها بني البيزنطيني والفاطميني 637، فتحها املسلمون سنة مدينة قدمية تقع حاليا يف مشال سوريا:  حلب )7
؛ 172-166، ص 3احلموي، املصدر السابق، ج (. ، مث خضعت للمماليك1260اجتاحها املغول سنة . والسالجقة واأليوبيني

 .).1398، ص 3املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج 
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وعظمت شوكتهم وخافهم املسلمون يف أقطار البالد وصارت كلها سائبة المتتنع "فيقول  هـ 359سنة 

  .1"عليهم يقصدون أيها شاؤوا

على األرمن، ألن  عاد البيزنطيون إىل سياستهم القدمية، املتمثلة يف فرض قرارات جممع خلقدونية

واحدة كفارا، والكنيسة األرمينية تبادل اخللقدونيني نفس االام، الكنيسة البيزنطية تعترب أتباع مذهب الطبيعة ال

  .3وقد سهل ذلك جناح السالجقة يف التوغل داخل أرمينيا. 2ما أدى إىل نفور األرمن من البيزنطيني

مثل سابقا، مل تلبث أن اوت  لكن يبدو أن قلعة املسيحية والقاعدة املتقدمة اليت افتخر ا جروسي

  .بيت العنكبوت أمام إعصار جديد قدم من الشرق

  أرمينيا وصول السالجقة إىل – 6

كقوة  4رز السالجقةـيالدي، بـشر املـادي عـاحل/ جري ـامس اهلـقرن اخلـالل الـخ  

بني سنيت ، )م5 )1037-1063(Toghroul beg) طُغرلْ بكأحد قادم وهو فتمكن . سياسية جديدة

                                                            
الكامل )) : هـ 630ت (أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ( ابن األثري) 1

 .37، ص 7ج . 1983، بريوت، 4يف التاريخ، دار الكتاب العريب، ط 
2(Grousset : L'Empire du Levant, p. 148. 
3( E. I., op. cit., pp. 658-659. 
يف القرن العاشر وتأخذ طريقها يف غرب  السالجقة جمموعة من قبائل الترك عرفت باسم الغز، بدأت اجر من وسط آسيا )4

وبالد مابني النهرين وسوريا وآسيا الصغرى، واعتنقوا  وأقامت هلا دوال يف فارس. آسيا إىل إقليمي ماوراء النهر وخراسان
اإلسالم على املذهب السين وأطلق على تلك القبائل اسم السالجقة نسبة إىل رئيسها سلجوق بن دقاق الذي مجعها ووحد 

 بك م قامت دولة السالجقة بعد أن احتل زعيمهم طغرل 1037/ هـ  429ويف . شأا، حىت صارت قوة خيشى بأسها
 السالجقة الكبار وسالجقة العراق: كان منهم عدة فروع أمهها . واستوىل على عرش مسعود الغزنوي مدينة نيسابور

 .)1867، ص 4املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج . (وسالجقة الروم وسالجقة سوريا
. الفرع اإليراين أو السالجقة العظام) 1063-1037(ركن الدين حممد بن ميكيائيل، سلطان سلجوقي :  بك طغرل )5

أما . م وخطب بامسه1055سنة  الصغرى، مث بغداد دخل آسيا. وما إليها أخضع ملوك جرجان وطربستان وغزا خوارزم
اللفظ فهو تصغري كلمة دوغراول التركية ومعناها القصاب، وهو مشتق من فعل دوغرامق أي أن يذبح، وبك لقب تركي 

طقوش . (أطلق على كل ذي نفوذ، كقادة وحدات اجليش على اختالف رتبهم، كما لقب به أي نبيل للتفرقة بينه وبني العامة
. 2002، دار النفائس، بريوت، م 1304-1077/هـ 704-470تاريخ سالجقة الروم يف آسيا الصغرى :  حممد سهيل

  .).2163، ص 4؛ ج 740، ص 2؛ املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج1، هامش 25ص 
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/ هـ  442سنة  3ودخل أصفهان العراق 2مث انتزع من البويهيني 1نمن دخول خراسا م1038-1040

  4.م1050

منها مث أصبح السالجقة يقيمون على احلدود الشرقية لإلمرباطورية البيزنطية، وتطلعوا إىل انتزاع أرمينيا 

  5:وكان الباعث على التوسع اإلسالمي اجلديد ثالثة أسباب  التوغل إىل أعماق آسيا الصغرى

، يتمثل يف رغبة السالجقة يف نشر اإلسالم بني جريام النصارى، من األرمن سبب ديين – 1

  .ن سابقاوالبيزنطيني، ومواصلة فريضة اجلهاد والفتح، اليت قام ا املسلمو

رية من األتراك الذين األعداد الكبالبحث عن أراض جديدة تكفي  ، ويتمثل يفسبب اقتصادي – 2

:  7خماطبا الغز 6،وجاء على لسان إبراهيم ينال. بعد تأسيس السلطنة السلجوقية ،والعراق استقروا يف إيران

اهللا  بالدي تضيق عن مقامكم والقيام مبا حتتاجون إليه، والرأي أن متضوا إىل غزو الروم وجتاهدوا يف سبيل"

  .8"وتغنموا وأنا سائر على أثركم ومساعد لكم على أمركم

                                                            
يف الفارسية القدمية، معناها، البالد الشرقية، وكانت تطلق يف العصور الوسطى على إقليم واسع أول حدودها مما :  خراسان )1

  .).424-423لسترنج، املرجع السابق، ص . (، ومرو، وهراة، وبلخومن مدنه نيسابور. وآخر حدودها مما يلي اهلند يلي العراق
والعراق واألهواز وكرمان والري ومهذان  أسس البويهيون، وهم من أصل ديلمي، إمارات شيعية وراثية يف فارس" )2

وعظم نفوذ هذه األسرة حىت مسي بامسها عصر . وأصفهان، وهيمنوا على مقدرات اخلالفة العباسية وشاركوها يف حكم العراق
  )..2 ، هامش31، ص طقوش، املرجع السابق، )." (م1055-946/ هـ  447-334(اخلالفة العباسية من عصور 

م، 640يل فتحها املسلمون حوا. أو أصبهان، مدينة امسها القدمي أسبدانا، تقع وسط غريان بني طهران وشرياز:  أصفهان )3
تواىل على حكمها السامانيون، والبويهيون، . وجتاريا هاماقليم كبري ومركزا صناعيا وسرعان ما أصبحت حاضرة إ
. ، حي جلفه وخصصه للسكان األرمن)1628- 1587(أسس فيها الشاه عباس األول . والغزنويون، والسالجقة واملغول

  .).318، ص 1املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج (
 .Grousset : L'Empire du levant, p. 159 ؛ 33-31، ص املرجع السابق:  طقوش )4

  .35ص  نفس املرجع، )5
 .بك هو أخ السلطان طغرل )6
ومساهم املسلمون . التركية ومعناها تسعة، أي القبائل التسع (Dokuz)أو األوغوز، وهي تعريب لكلمة دوكوز : الغز  )7

  .).5، هامش 16، ص املرجع السابق :طقوش . (حنو الغرب أيضا بالتغزغز، وهم أتراك رحلوا من أواسط آسيا
 .48، ص 8املصدر السابق، ج :  ابن األثري )8



41 
 

 1(Gagik II) ، وهو إعادة أرمينيا إىل حظرية املسلمني بعد أن تنازل كاجيك الثاينسبب سياسي – 3

  .م 1045سنة  ائيا عن أمالكه لبيزنطة، ودخلت هذه األخرية إىل العاصمة آين

األراضي واملدن،  فاحتةنت هذه األسباب كافية لتتحرك اآللة السلجوقية جتاه الغرب والشمال، اوإذا ك

لوقت الذي بدأ فيه السالجقة زحفهم، قام يف او. فإن السياسة البيزنطية قد هيأت هلا الظروف املناسبة

حبل ، (Constantin Monomaque IX)) 1055-1042( مونوماخساإلمرباطور قسطنطني التاسع 

جندي، وكانت تقوم مبهمة الدفاع عن احلدود،  50 000املليشيات األرمينية القوية اليت بلغ تعدادها حوايل 

وبضربة واحدة قضى على . بفرض ضريبة سنوية حلت حمل ضريبة الدم ،واستبدل اخلدمة العسكرية فقام حبلها

. مبرتزقة للدفاع عن األراضي احلدودية ضد غزوات الترك واستعان. من أعدائها حتمي بيزنطةالقوة اليت كانت 

م وال أبنائهم، كما كانت تقوم به املليشيات لكن مل يكن هؤالء املرتزقة حياربون دفاعا عن وطنهم وال نسائه

  .3وقد دفعت بيزنطة مثن ذلك غاليا فيما بعد. 2األرمينية سابقا

وجدوها دون دفاع، كما  األتراكأرمينيا من السالح، وحني وصلها  ذه السياسة، جردت بيزنطة

وباختصار . كلفها ذلك غالياقد ختلت عنها، فقد ألن بيزنطة و، قر للتنظيم، وللزعماء والقادةوجدوا جمتمعا يفت

  .4فإن سياسة بيزنطة سهلت على األتراك، عملية االستيالء على أرمينيا وقضت على نفسها أيضا

هذا إضافة إىل نفور األرمن من البيزنطيني بسبب حماولتهم فرض مذهب الطبيعة الواحدة، فإن املثل 

  .بأرمينيا خري من يصف عالقة بيزنطة" قشعلى أهلها جنت برا"العريب، 

                                                            
م، ينتمي إىل األسرة البجراطية، ألقي عليه القبض من طرف البيزنطيني 1045-1041ملك أرمينيا بني :  كاجيك الثاين )1

 Garsoïn Nina : Le) .م، وبذلك يكون آخر ملوك البجراطيني1076مارس  02مث سجن وأعدم شنقا بتاريخ 
royaume du Nord, Ds. : H. P. A., p. 266-270.).                                                                     

2(Grousset : Histoire de l'Arménie, p. 586.   
3( Jean-Pierre Alem : L'Arménie, Presses Universitaires de France, Paris, 1959. p. 32. 
4(Grousset : op. cit., p. 586.  
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لها مسؤولية سقوط أرمينيا يف أيدي حمِّعلى اإلمرباطورية البيزنطية، وي ويتحامل املؤرخ جروسي

، الذي ساءت يف عهده )976 -1025( (Basile II) يل الثاينويوجه سهامه إىل اإلمرباطور باس. السالجقة

ويف نظر . العالقة كثريا بني األرمن وبيزنطة، ألنه بذل كل ما يف وسعه من أجل إعادة أرمينيا إىل بيت الطاعة

وسوريا ضد اإلسالم، وهي محالت كانت  يل الثاين، كان عليه أن يواصل محالته يف اجلزيرةفإن باسجروسيي، 

وبعد . ، وانتزاعها من أيدي املسلمني، ال أن يوجه أنظاره وجنوده حنو أرمينياة القدسمنتظرة منذ مدة الستعاد

  .1، هل ستتمكن هذه األخرية من محايتها فعال من األتراك؟أن فقدت أرمينيا حريتها لفائدة بيزنطة

م، 1054–م1048/هـ 446-440بنيألراضي األرمينية قام السالجقة بعدة عمليات عسكرية يف ا

ينطلقون منها يف الربوع األرمينية  فيها، ، ومل يتمكنوا من إقامة قاعدة ثابتةا ستقرارهم مل ينجحوا يف االولكن

  .2والبيزنطية، بل كانوا يكتفون بأخذ الغنائم واألسالب واالنسحاب إىل ديارهم يف أذربيجان

 - بعد أن اكتشفوها يف محالم السابقة–اضي البيزنطية، وخاصة من أرمينيا وللتقرب أكثر من األر

وقد كان هلذه احلمالت وقع مجيل على اخلليفة العباسي القائم بأمر . 4إىل الري 3غريوا عاصمتهم من نيسابور

م، 1055/ هـ  447سنة  يف بغدادطغرل بك  فاستقبل، )م1075- 1031/ هـ  467-422( اهللا

  .5وأمر اخلطباء باخلطبة له جبوامع بغداد ومنحه لقب سلطان

                                                            
1(  Grousset : L'Empire du Levant, pp. 148-149. 
  .67ص ، 8ج املصدر السابق، :  ابن األثري )2
كانت قاعدة الدولة الطاهرية يف القرن التاسع، كما . م3، أسسها شابور األول يف القرن مدينة تقع شرق إيران:  نيسابور )3

  .).3449، ص 7العربية امليسرة، املرجع السابق، جاملوسوعة . (كانت مركزا ثقافيا هاما يف العصر السلجوقي
4(Seydi Süleyman : Esquisse de 2000 ans d'Histoire de la Turquie, Ministère de la culture et 

du tourisme, Ankara, 2010.  p. 50.                                                                                                 
  .71ص  ،8ج  املصدر السابق،:  ابن األثري )5
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ه السابقة، فتمكن يف صيف محالت عمِّ ،)م1072-1063(ألب أرسالن  بك واصل خليفة طغرل

، وبعد أن سيطر عليها، ترك 2وضرب حصارا على آين (Kars)1 سم، من دخول قار 1064/ هـ  457

ووصلت . 3فيها حامية عسكرية كبرية، ويف ذلك إشارة إىل بداية االستقرار السلجوقي يف األمالك األرمينية

م،  1068/ هـ  461يف كبادوكية، ويف سنة  م، إىل قيصرية 1066/ هـ  459اجليوش السلجوقية سنة 

وبعد أن سقطت . 5(Mantzikert) ، واستوىل ألب أرسالن على منازكرديف عمق األناضول 4بلغت قونية

العديد من املدن يف أيدي السالجقة، عبواجتهوا حنو القرمالكثري من األرمن البحر األسود ر ، (Crimée)6 

احننت جباهنا خاضعة : "عن هذه األحداث قائال " مىت الرهاوي"ويعرب . 8وبولونيا 7(Moldova) ومولدافيا

  .9"لقبائل الكفار القادمني من اخلارج

يف الدفاع عن املدن األرمينية وعجزها عن توفري احلماية،  ، فشل بيزنطةوكعادته يربر املؤرخ جروسي

. 10بالصراع املذهيب واجلدال الذي كان قائما بني الكنيسة األرمينية، والكنيسة البيزنطية حول طبيعة املسيح

األخرية من عمرها، أمام قوة  بينما ستثبت األحداث القادمة أن اإلمرباطورية العجوز، قد وصلت إىل املرحلة

  .شابة ممتلئة حيوية راغبة يف احلياة، مندفعة مثل الشالل املتدفق

                                                            
1(  ،صبينهما يومان مدينة بأرمينيا من نواحي تفليسوتكتب أيضا قر) . 3، هامش 39املرجع السابق، ص :  طقوش.(.  
2(     Grousset : L'Empire du Levant, p. 161. 
 ,Michel Le Syrien : Extrait de la chronique de Michel le syrien ؛41ص  املرجع السابق، ،طقوش )3

Ds. : R. H. C. D. A., p. 323.                                                                                                 
 مدينة وسط تركيا، عرفت عند الرومان باسم ايكوزيوم، بلغت أزهى جمدها بعد أن أصبحت قاعدة سالطني:  قونية )4

  .).2605، ص 5املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج . (بآسيا الصغرى الرومسالجقة 
5(Grousset : op. cit. p. 165.  
 شبه جزيرة تقع يف البحر األسود )6
املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج . (الشرقية، يكوِّن حاليا مجهورية رومانيا ومجهورية مولدافيا اسم إقليم يف أوربا )7
 .).3290، ص 6
8(Mouradian : op. cit., p. 25.    
  .Grousset : L'Empire du Levant, p. 162 :نقال عن  )9

10(Op. cit., pp. 162-163.  
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  وانعكاساا على األرمن معركة منازكرد - 7

هـ  460 -463( (Romain IV Diogène) سيشعر اإلمرباطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجين

لوا ، وقد حو، بقوة السالجقة بعد أن استولوا على اجلزء األكرب من أرمينيا الكربى)م 1068-1071/ 

ومما الشك فيه أا ستصبح موطنا للسالجقة، وسيواصلون تقدمهم إىل غاية . إسالمية إىل أراضٍ األناضول

، وهو األمر الذي جعله يقود عدة محالت 1نفسها، أي أن سالمة بيزنطة تكون باسترداد أرمينا بيزنطة

 1071/ هـ  463فجهز عدة محالت، أكربها تلك اليت بدأها يف ربيع . السترجاع ما استوىل عليه أعداؤه

يتراوح عدد جنوده ، على رأس جيش ضخم 2"يف جتمل كثري وزي عظيم وقصد بالد اإلسالم"م، حيث خرج 

 وملا دخل مدينة قارس. ، ومتكن من استعادا، وتوجه إىل منازكرد3حمارب 300 000إىل  200 000بني 

(Kars) إىل مذهبه وعقيدته، بعد  الشعب األرميين، أو حيوله، أحرق كنيسة األرمن، وأقسم أنه سيجتث كل

  4.اكأن حيقق انتصارا على األتر

فيه ملك الروم  ومسع ما قد عاد من حلب من أذربيجان 5يوخ"يف  يف هذا الوقت كان ألب أرسالن

، وهو يف طريق العودة مل يتمكن من 6"فلم يتمكن من مجع العساكر لبعدها وقرب العدو ،من كثرة اجلموع

يف السري وقال هلم إنين أقاتل حمتسبا صابرا فإن سلمت فنعمة من اهللا  دوج" 7مقاتل، 14 000أكثر من مجع 

                                                            
  .42املرجع السابق، ص :  طقوش) 1
 .109، ص 8املصدر السابق، ج :  ابن األثري) 2
3( Grousset : L'Empire du Levant, p. 166 تفاق وال يوجد ا، فيه من مبالغة هذا العدد رغم ما يناقش جروسي ال؛

 .).2، اهلامش رقم 45رجع السابق، ص امل:  طقوش: أنظر . (بني املصادر على عدد أفراد اجليش
4  (Michel Le Syrien, op. cit., p. 323. 
 .).262، ص 3املصدر السابق، ج احلموي، . (، حصن كثري اخلري والفواكهبلد مشهور من أعمال أذربيجان: خوي  )5
 .كان يف املوصل أن ألب أرسالن ويذكر جروسي. 109، ص  8املصدر السابق، ج:  ابن األثري) 6
7(Grousset : op. cit. p. 166      يش أرسالناليوجد اتفاق بني املصادر حول عدد أفراد ج؛) . املرجع :  طقوش: أنظر

  )..3، اهلامش رقم 47السابق، ص 
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وبعد أن تعثرت املفاوضات بني الطرفني ورفض . 1"ويل عهدي كانت الشهادة فإن ابين ملكشاه تعاىل وإن

انزعج السلطان لذلك، فقال "، يقصد احتالل عاصمة السالجقة، "بالريالهدنة إال : "اإلمرباطور اهلدنة قائال 

إنك تقاتل عن دين وعد اهللا بنصره، وإظهاره : بن عبد امللك البخاري احلنفي  له إمامه وفقيهه أبو نصر حممد

يوم اجلمعة بعد الزوال، يف  فالقهم. على سائر األديان، وأرجو أن يكون اهللا تعاىل قد كتب بامسك هذا الفتح

فلما كانت . الساعة اليت تكون اخلطباء على املنابر، فإم يدعون للمجاهدين بالنصر، والدعاء مقرون باإلجابة

من أراد االنصراف : وقال هلم . تلك الساعة، صلى م وبكى السلطان فبكى الناس لبكائه، ودعا ودعوا معه

نهى، وألقى القوس والنشاب، وأخذ السيف والدبوس وعقد ذنب فرسه فلينصرف، فما ههنا سلطان يأمر وي

  .2"إن قتلت فهذا كفين، وزحف إىل الروم وزحفوا: بيده، وفعل عسكره مثله ولبس البياض وحتنط، وقال 

فازم الروم وقتل منهم ماال حيصى "، 3م 1071أوت  26/ هـ  463دارت معركة فاصلة بتاريخ 

  .4"القتلى وأسر ملك الرومحىت امتألت األرض جبثث 

                                                            
 .109، ص 8املصدر السابق، ج :  ابن األثري )1
 .نفسه )2
  ).Seydi : op. cit., p. 41: أنظر أيضا (. 1071أوت  19جروسيه حيدد تاريخ املعركة يوم اجلمعة  )3
واإلمرباطور،  تفاصيل احلوار الذي دار بني ألب أرسالن يروي ابن األثري؛ 110، ص 8املصدر السابق، ج :  ابن األثري) 4

وقال . بأسر امللك، فأمر بإحضاره، فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسالن، ثالثة مقارع بيده"فيقول بعد أن أخرب السلطان 
ماعزمت أن تفعل يب إن أسرتين : فقال السلطان . دعين من التوبيخ وافعل ماتريد: أمل أرسل إليك يف اهلدنة فأبيت، فقال : له 

إما أن تقتلين، وإما أن تشهرين يف بالد اإلسالم، واألخرى : فما تظن أنين أفعل بك ؟ قال : أفعل القبيح، قال له : ؟ فقال 
ماعزمت على غري هذا، ففداه بألف ألف دينار ومخسمائة : قال  . موال، واصطناعي نائبا عنكبعيدة، وهي العفو وقبول األ

واستقر األمر على ذلك، . يطلق كل أسري يف بالد الروم أي وقت طلبها، وأنيف يرسل إليه عساكر الروم،  ألف دينار، وأن
فقال ملك . فأطلق له مجاعة من البطارقة، وخلع عليه من الغد. وأرسل إليه عشرة آالف دينار، يتجهز اوأنزله يف خيمة، 

 نه السلطان مخسني سنة، وسريهوهاد. أين جهة اخلليفة ؟ فدل عليها، فقام وكشف رأسه، وأومأ إىل األرض باخلدمة: الروم 
.). 110، ص 8املصدر السابق، ج : ابن األثري ...".(سلطان فرسخا إىل بالده وسري معه عسكرا أوصلوه إىل مأمنه، وشيعه ال

لت عيناه قبل أن يتم إيصاله عليه ، وسم هذه أخالق املسلمني يف احلرب، أما مصري اإلمرباطور بعد إطالق سراحه، فقد قبض
نقله إىل العربية األب مان، تاريخ الز: ابن العربي ( ".فظل ديوجنيس يضرب رأسه يف اجلدار حىت لفظ روحه"إىل العاصمة 

  .Michel Le Syrien : op. cit. p. 323؛ .)113- 112 ص. 1986، بريوت 2إسحق أرملة، دار املشرق، ط 
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يتطلب موضوع هذا البحث، التوسع يف أسباب هزمية البيزنطيني وانتصار السالجقة، ولكن كل  ال

، وأا فتحت أبواب آسيا الكتابات التارخيية الغربية واإلسالمية، تعترب أن هذه املعركة هي بداية سقوط بيزنطة

، فهي بداية 1"فقد فقدا اإلمرباطورية البيزنطية إىل األبد"أما بالنسبة ألرمينيا . الصغرى أمام القبائل التركية

  .واملناطق اجملاورة هلا عصر جديد يف آسيا الصغرى

 البلقان، إىل أفواج متتابعة، منطقة واسعة امتدت من آسيا الوسطى يفاكتسح األتراك بعد هذه املعركة، 

وآسيا الصغرى، ولذلك اعتربها البعض  يسري يف عروق األناضول فضخوا دما جديدا. 2وإفريقيا الشمالية

إن سنة "، الفرجنة حمل البيزنطيني على رأس الصليبازام املسيحية أمام اإلسالم، وهو مربر كاف ليحل 

  .، فهي دعوة صرحية لبداية احلرب الصليبية3"1095تنادي سنة  1071

، (Melikshah) وخلفه ابنه ملكشاه 1072،4نوفمرب  24/ هـ  465بتاريخ  توىف ألب أرسالن

، وقد كانت الظروف للتوغل أكثر يف جوف آسيا الصغرى 5الذي أرسل أحد قادته وهو سليمان بن قُتلمش

  .6مواتية لنجاحه يف مهمته

وهو هجرة عدد كبري من سكان املناطق الشمالية والشرقية آلسيا الصغرى، وترك : الظرف األول 

  .7أراضيهم وممتلكام شاغرة

                                                            
 .50املرجع السابق، ص : طقوش ) 1
2( Mouradian : op. cit., p. 25. 
3( Grousset : L'Empire du Levant, p. 167.  
4( Seydi : op. cit., p. 42. 
، انشق على حكم السلطان طغرل )م1086-1077/ هـ  479-470( شهاب الدولة قُتلمش بن إسرائيل بن سلجوق )5

بك يف أواخر عهده، ونزح مع أتباعه إىل املنطقة اجلبلية الواقعة جنويب حبر قزوين، ومل يلبث قتلمش أن أعلن الثورة على الب 
 .).53طقوش، املرجع السابق، ص (. ومؤسس سلطنة سالجقة الرومويعترب فاتح األناضول . أرسالن بعد أن خلف طغرل بك

 .54ص  ،نفس املرجع) 6
7( Grousset : op. cit., p. 173. 
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، حىت وصل األمر ببعض قادة اجليش البيزنطي اضطراب األوضاع السياسية يف بيزنطة :الظرف الثاين 

  .1إىل طلب النجدة واملساعدة من السالجقة، ليحارب بعضهم بعضا

واختذها مقرا حلكمه،  2(Nikaia) م، إىل نيقية 1081/ هـ  474سنة  وصل سليمان بن قتلمش

ومنها  4أكثر من مائة ميل عن عاصمة البيزنطيني، وهي ال تبعد 3.وهي أول عاصمة لسلطنة سالجقة الروم

  .على مرمى حجر ميكن رؤية خيم األتراك، أي أصبحت القسطنطينية

 يبق لإلمرباطورية م، مل 1092/ هـ 485عام  5على يد قلج ارسالن د أن قامت سلطنة قونيةوبع

، والسواحل اجلنوبية املطلة على البحر املتوسط ،الشمالية على البحر األسود سواحل آسيا الصغرىالبيزنطية إال 

  .6والرها وبعض املدن الداخلية مثل أنطاكية

  

  

  

                                                            
 واإلمرباطور ،)م1071-1078( (Michel VII Doukas) من األباطرة الذين حتالفوا مع السالجقة ميخائيل السابع) 1
نقفور الثالث،  الثورة ضد نقفور ميليسينوس مث أعلن، )1078 -1081( (Nicéphore III Botaniéiatès) قفور الثالثن

  .)57-54املرجع السابق، ص  :طقوش ( وحتالف مع سليمان بن قُتلمش
املوسوعة . (يف تركيا، انعقد فيها جممعان مسكونيان الصغرى، امسها اليوم إزنيق مدينة قدمية تقع مشال غريب آسيا:  نيقية )2

  .).3450، ص 7العربية امليسرة، املرجع السابق، ج 
الصغرى بذلك اإلسم ألن البيزنطيني يف العصور الوسطى الذين عرفهم  مسيت سلطنة السالجقة يف آسيا: سالجقة الروم  )3

. العرب باسم الروم كانوا يسيطرون على هذه املنطقة، ومل تلبث أن مسيت بامسهم فظلت قرونا عديدة تعرف باسم بالد الروم
قة الروم متاما كما أطلقوا على الفروع السلجوقية وملا استقر السالجقة فيها أطلق عليها املؤرخون املسلمون اسم سالج

 .).1هامش  ،53ص املرجع السابق، : طقوش . (وسالجقة العراق األخرى اسم البالد اليت استقروا فيها مثل سالجقة الشام
  .57ص  ،نفس املرجع) 4
. ، ومات غرقام1106الصليبيني وفتح ملطية سنة  ، حارب)م1107- 1092/ هـ  500-485(قلج أرسالن األول  )5
 .).2579، ص 5املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ج (
  .59ص املرجع السابق، : طقوش ) 6
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  مراحل تأسيس مملكة أرمينيا الصغرى - 8

  إىل قيليقيا هجرة الشعب األرميين - أ 

، وأن النفوذ جزة عن الدفاع عن نفسها وعنهمأصبحت عا" اإلمرباطورية العجوز"أحس األرمن أن 

أخذت احلياة يف املدن واألرياف طابعا قد شجع ذلك على انتشار اإلسالم، فالبيزنطي تراجع من املنطقة و

بل وصل األمر إىل حتالف بعض األباطرة وقادة اجليش البيزنطيني مع السالجقة، وقد دفعت هذه . 1ياإسالم

  .األرمن إىل الرتوح حنو مناطق مل يصلها التوسع السلجوقي بعد ،األوضاع اجلديدة

فبعد أن قضت . ومل تكن هذه املرة األوىل اليت يغادر فيها األرمن مواطنهم األصلية يف أرمينيا الكربى

على اإلمارات األرمينية األخرية، خالل النصف األول من القرن احلادي عشر امليالدي، وجد األرمن  بيزنطة

اليت  وإىل كبادوكيا فرتحوا هذه املرة إىل غرب الفرات. 2، على ترك ديارهم-جمربين، أو خمتارين-أنفسهم 

وبتمدد السالجقة إىل هذه املناطق األخرية، اضطر . 3أو الثانية كانت تعرف سابقا باسم أرمينيا الصغرى

ومن . مستقرا هلم قيليقيااألرمن إىل الرتوح ثانية، بعيدا عن الطرق الرئيسية للوافدين اجلدد، فوجدوا يف أراضي 

  : العوامل اليت دفعتهم للتوجه إىل هذه الناحية بالذات من آسيا الصغرى

من أيدي املسلمني خالل القرن العاشر امليالدي، وبعد أن  قيليقياإن البيزنطيني انتزعوا  :العامل األول 

ق ربسبب السياسة اليت اتبعتها الف. 4فيها من املسلمني خضعت حلكمهم من جديد، هجرها معظم من كان

                                                            
 .51ص املرجع السابق، : طقوش ) 1
2( Grousset : L'Empire du Levant, p. 173. 
3( Mouradian : op. cit., p. 25. من هذا الفصل 24-22 ص : أنظر؛. 
 .228ص . 1977جامعة بريوت العربية، بريوت، ، يف تاريخ العصور الوسطى حبوث ودراسات : سعيد عبد الفتاح عاشور )4
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ويف . البيزنطية، املتمثلة يف إفراغ املنطقة من السكان العرب، واالعتماد على األرمن لتعمريها بالعناصر املسيحية

  .1"أرمينيا جديدة"طرفة عني تكونت 

واألمانوس، يصعب  نها طوروسمنطقة حمصنة طبيعيا بسلسلة من اجلبال العالية، م :العامل الثاين 

مل يكن من السهل الوصول إليها، بينما كان من اليسري الدفاع "اختراقها من طرف الغزاة لصعوبة دروا، 

لغ عدد القالع اليت أصبحت حتت أيديهم، دد بإقامة األبراج واحلصون، وقد بوقد اهتم النازحون اجل. 2"عنها

طوروس  وجلؤوا بأعداد كبرية حنو املدن الواقعة يف اجلهات الداخلية جلبال 3قلعة، 72حوايل  خالل القرن الثاين عشر،

  .7(Edesse) والرها ،(Delouk)6 ودلُوك ،5(Tarse) وطَرسوس ،4(Marach) عش، مثل مرأو سهل قيليقيا

، و تطل إىل بالد الشام املوقع اإلستراتيجي للمنطقة، فهي تتحكم يف الطريق من آسيا :العامل الثالث 

 ةيصصِّاملَ ،8(Adana) ةنذَوهي تضم عدة قالع وبلدات منها أَ. من اجلنوب على البحر املتوسط

9(Mamistra)ع ،ين ز10 ىبر(Anazarbe)  ...11وقد عرفت هذه املنطقة بالثغور الشامية.  

                                                            
1( Grousset : Histoire de l'Arménie, p. 522. 
  .288، ص 1ج . 1967السيد الباز العريين، دار الثقافة، بريوت، تاريخ احلروب الصليبية، نقله إىل العربية، : رنسيمان ستيفن) 2

 (3 Michel Le Syrien : op. cit., T. I, p. 405.  
هلا سوران وخندق ويف وسطها  ،وبالد الروم بني الشام مدينة يف الثغور (Marasion)مساها الروم مراسيون :  مرعش )4

احلموي، املصدر السابق، . (بناه مروان بن حممد، مث أحدث بعده هارون الرشيد سائر املدينة ،حصن عليه سور يعرف باملرواين
  .).249، ص 8ج 
احلموي، املصدر ( .عبد اهللا بن الرشيد وحلب وبالد الروم، وا قرب املأمون ، بني أنطاكيةمدينة بثغور الشام:  طرسوس )5

  .).305، ص 4السابق، ج 
 .).256، ص 6احلموي، املصدر السابق، ج . ("بالعواصم بليدة من نواحي حلب": دلوك  )6
7( Grousset : L'Empire du Levant, p. 176. 
  .).112، ص 1احلموي، املصدر السابق، ج . (، وهي اآلن تقع يف تركياقرب املصيصة أو أضنة، بلد من الثغور:  أذنة )8
وقال  وبالد الروم تقارب طرسوس بني أنطاكية من ثغور الشام ، مدينة على شاطئ جيحان(Mecis)باألرمينية مسيس :  املصيصة )9

 .).278، ص 8احلموي، املصدر السابق، ج (. وولده بعده منذ أعوام كثرية وهي اآلن بيد ابن ليون) هـ 626ت (عنها احلموي 
، وهي على مسرية يوم جنوب (Anazarbus)، وعرفه الصليبيون باسم أَنازربس بلد بالثغر من نواحي املصيصة:  عني زرىب )10

  .).161؛ لسترنج، املرجع السابق، ص 370، ص 6احلموي، املصدر السابق، ج (. سيس
  .من هذا الفصل 24أنظر ص ) 11
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، سيطرة حقيقية ودائمة لصعوبة بيئتها اجلبلية من قيليقياالسالجقة على  عدم سيطرة :العامل الرابع 

، بل دخلوها من اجلهة الشرقية، ومن مل يسلكوا طريق الشام جهة، وألم يف توسعهم إىل قلب آسيا الصغرى

  .1، على طريقهم الرئيسيقيليقيامثة فلم تقع 

قية، وجود بعض األمراء الذين أفلتوا بصعوبة من فكي الكماشة البيزنطية السلجو :العامل اخلامس 

 منهم روبن. بري على مستقبل الشعب األرميينوجنحوا يف تأسيس إمارات صغرية، سيكون هلا دور ك

(Roubên) ِداريف كوب (Kopidar ou Gobidar)2، وهو مؤسس األسرة الروبينية، وأوشني (Ochin) 

  .4وهو مؤسس األسرة اهليثومية، 3(Lambron) ربونمم يف قلعة لََ 1073الذي استقر سنة 

قد جنح يف تأسيس إمارة قوية  ، 5(Philarétos Brakhamios) وقبلهما كان فيالريتوس براخاميوس

حتت طاعته األمراء األرمن اجملاورون له ودخل  .8(Ablastha) 7، وأَبلُستين(Raban)6 ورعبان حول مرعش

وما لبث يتوسع حىت امتدت املنطقة اليت سيطر عليها، . 9واملصيصة وعني زرىب الذين يسيطرون على طرسوس

شرقا، وجاورت األتراك السالجقة من  غربا إىل ر الفرات 10، من طوروس1086و  1072فيما بني 

                                                            
 .232ص املرجع السابق، حبوث ودراسات، :  عاشور )1
 .Dulaurier : op. cit., p). ، وإىل الشمال من سيسإىل الشرق من املصيصة حصن يقع يف جبال طوروس: كوبدار  )2

30, note 2.).  
  .(.Dulaurier : op. cit., p. 822) .قيليقيا، يسمى حاليا نِمرونب حصن يقع يف جبال طوروس: ملربون  )3
4(Grousset : L'Empire du levant, pp. 176-177.  
  .(.Idem). (Vahram) هذه التسمية البيزنطية، أما االسم األرميين فهو فاهرام )5
6( عبوهي قلعة حتت جبل معدودة يف العواصم ومسيساط قرب الفرات مدينة بالثغور بني حلب: "ان ر .") احلموي، املصدر

 .).408، ص 4السابق، ج 
، وهي مدينة مشهورة (Ablastina)وهي أبلسثا البيزنطية  (Albistan ou Albostan)وقد عرِفت بالبستان : أبلستني  )7
  .).178، املرجع السابق، ص لسترنج(. غور الروميةبالث

8( Michel Le Syrien : op. cit., pp. 324-325.  
 .230ص حبوث ودراسات، :  ؛ عاشور61املرجع السابق، ص :  طقوش) 9
وكانت احلد الفاصل بني بالد املسلمني . سلسلة جبلية تقع جنوب تركيا، وقد مساها املسلمون جببل اللُّكَّام:  طوروس )10

 .).38، املرجع السابق، ص لسترنج. (العباسبين أمية وبين والروم يف أيام 
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أ الوحيد لألرمن، امللج يلقد كانت هذه املدن واألراض. 1الشرق والشمال، واإلمرباطورية البيزنطية من الغرب

  .2منقذا هلم من التمدد السلجوقي الذين رأوا يف فيالريتوس

  تأسيس إمارة أرمينيا يف قيليقيا -ب 

، ورفض اخلضوع لإلمرباطور بعد معركة منازكرد وضاع يف بيزنطةاضطراب األ استغل فيالريتوس

بأنه مغامر، ومستعد الرتكاب أبسط خيانة، ليكون يف مركز  وقد وصفه جروسي. ئيل السابع دوكاساميخ

فهو يتظاهر أمام البيزنطيني على أنه رجل بيزنطة الذي يعتمد عليه يف املنطقة، ويتظاهر أمام جريانه . القوة

 - إذا لزم األمر–كان مستعدا "بل يروي بعض املؤرخني أنه . 3املسلمني بأنه رجل متسامح غري متعصب

، على يد )وسيقصد فيالريت(وأسلم الفالدروس : "وجاء يف الكامل . 4"سالم، خدمة ملصاحلهإلعتناق اإل

ومن احملتمل أن يكون قد اعتنق اإلسالم لفترة . 5"فلم يزل عليها حىت مات ره على الرهاوأم السلطان ملكشاه

  ".الغاية تربر الوسيلة: "ع املبدأ القائل ، وهذا يتطابق متاما م6مؤقتة

وقد كان هدفه من هذه السياسة، تأمني ممتلكاته، وتوفري االستقرار إلمارته، فليس من مصلحته آنذاك 

واحلقيقة أن هذه اإلمارة مل تكن قادرة على الصمود . الدخول يف حروب ومناوشات مع القوى الكربى

  .تواجهها تعدد اجلبهات اليت كانتطويال، أمام 

 .ندلعت احلروب بني األرمن أنفسهمداخليا، كَثُرت الرتاعات وا -

                                                            
 .61السابق، ص  املرجع:  طقوش) 1
2( Grousset : L'Empire du Levant, pp. 178, 180. 
3( Op. cit.,p. 178. 
 .Idem ؛231، ص ودراسات حبوث : عاشور )4
  .240، ص 8ج  املصدر السابق،:  ابن األثري) 5
6(Michel Le Syrien : op. cit., pp. 325.; Augé Isabelle : Le dilemme de l'église : ouverture ou 

défense de la tradition nationale, Ds. : H. P. A., p. 337.                                                           
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أما خارجيا فإن السالجقة مل يطمئنوا هلذه اإلمارة، ألا تقف حاجزا أمامهم، مينعهم من التمدد حنو  -

  .1سوريا

، غري أن نفوذ األرمن مل ينقرض بعد وفاة فيالريتوس ومل تلبث هذه اإلمارة أن تعرضت للتفتت والضياع

، ورغم تنافس هاتني العائلتني وتناطحهما أحيانا، 2آل هيثوم، و، بل ساعد ذلك على بروز آل روبنيقيليقيايف 

فإن الفضل يعود إليهما يف حتقيق من أجل االستئثار بالنفوذ والسلطة، أو توسع إحدامها على حساب األخرى، 

  .3اجملد، وتألق أرمينيا من جديد

م، يف قمة جبلية صعبة، وانتزع من  1080/ هـ  473سنة ) 1095-1080( استقر روبن

، وتطلع إىل التوسع يف 5، مشال غرب سيس(Partzerberd ou Partzerpert)4 برسربتالبيزنطيني قلعة 

وخالل الفترة . 6من خالل استغالل الفرص املتاحة له، على حساب السالجقة والبيزنطيني قيليقيامجيع أحناء 

 ،(Sis)8 ، مث سيس7(Vahka ou Fikhé) بقةاليت حكمتها األسرة الروبينية، وضع األرمن أيديهم على قلعة 

وقد عاشت هذه . قيليقياوهي املدن الثالث الكربى يف سهل  وسسروأذنة وطَ صة وبعدمها املصِّي عني زربى،و

األسرة صراعا مريرا من أجل البقاء، حيث كانت تعاين من هجمات وتوسعات السالجقة من جهة، ورغبة 

  .قيليقيا من جهة أخرىن اليت فقدا يف اإلمرباطورية البيزنطية يف استعادة األراضي واملد

                                                            
1(Grousset : L'Empire du Levant, pp. 182-183.   
  .226-224ص السادس والسابع،  تسلسل هذين العائلتني يف امللحق أنظر) 2
3(Grousset : op. cit., pp. 387-388.   
. بينهما مسرية يوم، ، مشال سيسمعناها باللغة األرمينية القلعة العالية، تقع يف قمة من قمم جبال طوروس: برسربت  )4

 .صل الصيف، وخيبئون فيها أمواهلموكانت أكثر القالع األرمينية حصانة، وكان ملوك األرمن يلجؤون إليها يف ف
(Dulaurier : op. cit., p. 168, note 2.).  

5(Grousset : op. cit., pp. 387-388.   
 .62املرجع السابق، ص :  طقوش) 6
  .(.Dulaurier, op. cit., p. 47, note 4). (Sarus) ، إىل الشرق من ر سيحانحصن يقع يف جبال طوروس:  بقة )7
اختذها ملوك األرمن عاصمة  وقد، وطرسوس على عني زرىب الشامية بني أنطاكية أو سيِسية من أعظم مدن الثغور:  سيس )8

 .).105، ص 5احلموي، املصدر السابق، ج . (1375، مث سقطت يف يد املماليك سنة ململكتهم
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  التحالف مع الصليبيني –ج 

وصول رجال  -رغم التشتت وكثرة اخلصوم-ومن الظروف اليت ساعدا على البقاء يف هذا الصراع 

الطريق األقصر أمام  قيليقيالقد كانت . ، يف أواخر القرن احلادي عشراحلملة الصليبية األوىل إىل آسيا الصغرى

ومبجرد أن وطئت أقدام الصليبيني سهل  1،واملتوجهني حنو فلسطني احلجاج املسلحني، القادمني من أوربا

، رحب م األرمن وقدموا هلم املساعدات الفعالة من مؤن، وإرشاد إىل الطرق، وقد شكل األرمن قيليقيا

فعاال لتعزيز القوات الصليبية مبا حتتاجه من عناصر بشرية متلك خربة يف احلروب ودراية بالطرق عنصرا 

وجد الصليبيون يف "فقد . وتكونت بني الطرفني صداقة قوية، أملتها حاجة كل طرف إىل اآلخر. 2والدروب

املشتركة يف مواجهة عدوين  متثلت هذه املصلحة. 3"األرمن عونا قويا ووجد األرمن يف الصليبيني حليفا كبريا

وبالتعبري احلديث، فقد شكل األرمن . معا، مها اإلمرباطورية البيزنطية من جهة والسالجقة من جهة أخرى

  .خالل احلروب الصليبية، طابورا خامسا

لقد وجد األرمن يف الصليبيني جيشا يقاتل من أجل العامل املسيحي، وقد هيأ هلم الفرصة للتخلص من 

، ض السكان األرمن لتحيتهم، ورجاله حنو ر الفرات البيزنطية والتركية، وحينما حترك بلدوينالسيطرة 

 وصلنا إىل البلدة املسماة مرعش"... : جمهول ويف ذلك يقول مؤرخ . 4ترحيبا م باعتبارهم حمررين هلم

فخف سكاا الستقبالنا فرحني غاية الفرح، ومحلوا إلينا ذخرية وفرية فأصبحنا يف رغد رغيد، وأقمنا ا 

مثيل  وملواجهة العدو املشترك، أظهر الطرفان تساحما دينيا وتقاربا ال. 5..."منتظرين وصول السيد بوهيموند

أمام أتباع الكنيسة الرومانية، وأتباع الكنيسة األرمينية، بل إما  هلما، ومل تعد اخلالفات الدينية تشكل حاجزا

                                                            
1(Dulaurier : op. cit., p. III.  
2( Matthieu D'Edesse : op. cit., pp.33-34.  
  .234حبوث ودراسات، ص :  عاشور) 3
 .288، ص1املرجع السابق، ج : رنسيمان) 4
  .48ص . 1958، أعمال الفرجنة، ترمجة حسن حبشي، جلنة البيان العريب، القاهرة: جمهول مؤلف ) 5
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، أحد األرمن  وقد اختذ بلدوين البولوين. 1، عدومها السياسي الرئيسي)البيزنطية(وجدا يف الكنيسة اليونانية 

املساعدة لإلمارات األرمينية، الواقعة غرب الفرات، ، الذي كان حريصا على أن يقدم مستشارا له، وهو بقراط

  .2دخل يف خدمته وأصبح من قادته، ويف نيقية صر الصداقة مع بلدوينفوطد أوا

مراء ولتوثيق عرى التحالف والتعاون بينهما، أقيمت عالقات مصاهرة وزواج، بني األمراء األرمن واأل

 م، بـ بلدوين 1100، سنة (Arda) أردا er(Roupên I( األول تزوجت حفيدة روبنيحيث . الفرجنة

وقد . (Godefroy de Bouillon) ، وهو أخ جودفروي دي بويونت الرهاونكُ er(Baudouin I( األول

، وبعد أنطاكيةأمري  (Boemond) من عائلة بوهيموند (Isabeau) بـ زابيل(Léon II)  الثاينتزوج ليون 

وقد استمرت هذه  .3ملك قربص (Amaury) ابنة عموري (Sibylle) أن طلقها تزوج بـ سبيل

  4.املصاهرات والعالقات الزوجية، وأصبحت مسة بارزة يف تاريخ أرمينيا اجلديدة

والصليبيني، بقيت دائما يف حالة انفراج وتعاون، بل  قيليقيايعين أن العالقات بني األرمن يف  وهذا ال

اليت  على بعض ممتلكات األرمن، مثل الرها ختللتها بعض التوترات واحلروب، خاصة ملا استوىل الصليبيون

دي كورتناي سنة  م، واستوىل جوسلني األول 1098البولوين سنة  انتقلت ملكيتها إىل األمري الصلييب بلدوين

وىل هذا ، بعد أن استواألمري ليون األول أمري أنطاكية ، والرتاع بني رميون دي بواتييه5م، على مرعش 1104

  .8، فأثارت هذه التحركات خماوف أمراء أنطاكية الصليبيني 7(Sarvantikar) 6كاراألخري على قلعة سرفند

                                                            
1( Grousset : L'Empire du Levant, p. 389. 
  .280، ص1ج  املرجع السابق،:  رنسيمان )2
3(Grousset : L'Empire du Levant, p. 388.; Dulaurier, op. cit., pp. LI-LII.   
  :أنظر . عالقة زواج ومصاهرة بني أمراء من أصول أوربية وأمراء أرمن 45توجد قائمة تضم   )4

Dulaurier : op. cit., p. CXXIII.   
  .235ص  حبوث ودراسات،:  عاشور )5
 : Dulaurier) .، وجيري بالقرب منها، ر جيحانتقع على قمة صخرة، على مسرية يوم من جنوب شرقي عني زرىب:  سرفندكار )6

op. cit., p. 47, note 4.). 
  .227ص  املرجع السابق،: املدور  )7
 .235ص املرجع السابق، :  عاشور )8
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، لذلك خرج اإلمرباطور يوحنا قيليقيامل تعترف اإلمرباطورية البيزنطية بالسيادة األرمينية على إقليم 

م، على رأس جيش ضخم واستعاد بسهولة  1137، سنة )1118-1143( (Jean Comnène) كومنني

أسريا مع اثنني من أبنائه ، )م1129 -1140( (Léon 1er) وسقط األمري ليون األول. عمعظم املدن والقال

وقد متكن أبناؤه فيما بعد، خاصة ثوروس  1.م 1140وزوجته، إىل أن مات يف السجن بالقسطنطينية سنة 

متنكرا على هيئة متسول،  قيليقيا، ودخل الذي فر من القسطنطينية) 1140-1168( (Thoros II) الثاين

 (Mlêh) وعلى جه واصل أخوه مليح. 2ومتكن من استرجاع معظم األراضي اليت استعادها البيزنطيون

. م 1169/ هـ  546سنة  اعتنق اإلسالم، وحتالف مع نورالدين أتابك حلب -، الذي)م1174- 1169(

من أيدي البيزنطيني  وطرسوس واملصيصة والفرجنة ومتكن من انتزاع أذنة ودخل يف حروب ضد البيزنطيني،

، ورغم ذلك مل يغفر له قومه حتالفه مع األتراك، وألنه صدمهم 3بكاملها حتت سيطرة األرمن قيليقياوأصبحت 

  4.م1174اغتيل سنة باعتناقه اإلسالم، 

مع الصليبيني، حيث ، الذي جدد التحالف )1174-1187( (Roubên III) فخلفه روبن الثالث

، ورون، ابـنة أنفروا دي توروندي تـ زابيلـي إيـهرجنية ـرية فـبأم ،م1181تـزوج سنة 

(Isabelle de Toron, fille d'Onfroi de Toron)5 أمري  ، ودخل يف نزاع مع بوهيموند الثالث

ون وقد حتالف هذا األخـري مـع هيثـوم حاكـم ملـربنة، وأذ املصيصةالذي طمع يف  أنطاكية

(Héthoum de Lambron)نفسه يف ظروف  فوجد روبن الثالث .و اآلخر حليفا للبيزنطيني، الذي كان ه

، طلق سراحه إال بعد أن تدخل أخوه ليون، ومل يحلرج، زاد منها وقوعه أسريا لدى بوهيموند الثالثبالغة ا

                                                            
1(Grégoire (Le Prêtre) : Chronique de Grégoire le prêtre, Ds. : R. H. C. D. A., pp. 152-153.; 

Grousset :  L'Empire du Levant, pp. 389-390.                                                                        
2( Sempad (Connétable) : Chronique du royaume de la Petite Arménie, Ds. : R. H. C. D.-A., p. 618 
 .119، ص 9املصدر السابق، ج :  ابن األثري) 3
4(Grousset : op. cit., p. 391.  
5( Idem.  
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وملا . أخيهاح إلطالق سر ن وإرغام أمريها على التوسط لدى بوهيموند الثالثعلى رأس جيش حملاصرة ملربو

ون السياسة واحلرب بني يدي أخيه احلكم، واختار حياة الرهبنة، تاركا شؤ حتقق مطلبه اعتزل روبن الثالث

  .1ليون الثاين

 من قلب اإلعصار، فلم ، مهارة فائقة إلخراج بالده)1187-1219( (Léon II) أظهر ليون الثاين

شارك يف احلملة الصليبية  الواقعة جبواره قصد توسيع مملكته، بليكتف مبهامجة اإلمارات والسلطنات اإلسالمية 

وقد تزامن وصوله إىل السلطة، مع جناح صالح الدين . ميلك من قوة ، بكل ما)1192- 1189(الثالثة 

م، مما أدى إىل انكماش اململكة 1187/ هـ  584دي الصليبيني، سنة من أي، يف حترير القدس األيويب

وفشل الصليبيون يف محلتهم الثالثة إلستعادة بيت املقدس، . 2الالتينية، واملمتلكات الصليبية يف بالد الشام

 البابا اينوسنت الثالث وكان. فتحول التحالف إىل عبئ على كاهل األرمن أكثر منه وسيلة ملقاومة املسلمني

، الدولة املسيحية الوحيدة القادرة على الوقوف يف وجه قيليقيايف  ، يرى أن أرمينيا الصغرى)1216- 1198(

  .3املسلمني، واالنتقام منهم

  واإلعتراف باململكة تتويج ليون الثاين - د 

ربى آنذاك، وقد لينقل أرمينيا من إمارة إىل مملكة معترف ا من طرف القوى الك سعى ليون الثاين

، لكن هذا احللم تبخر بعد أن غرق اإلمرباطور يف ر 4، مبنحه لقب امللكيةوعده اإلمرباطور فردريك بربروسا

وواصل جهوده وسعيه للحصول على  ،األمري مل ييأس إال أن. م 1190/هـ 586، سنة (Selefke) السلف

                                                            
  .Grousset : op. cit., pp. 391-394 ؛231، ص ؛ املدور29ملرجع السابق، ص ا:  بوعمامة) 1
 .59املرجع السابق، ص :  بوعمامة) 2
3( Dédéyan Gérard : Le rayonnement de l'état arménien de Cilicie, Ds. : H. P. A., p. 338.   
4(  Vartan (Le Grand) : Extrait de l'histoire universelle, Ds. : R. H. C. D. A., pp. 440-441. 
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- 1190( األوىل إىل اإلمرباطور األملاين هنري السادس. التاج امللكي، فأرسل سفارتني يف هذا الغرض

  .1)م 1198 - 1191( ، والثانية إىل البابا سلستني الثالث)م1197

من اإلمرباطور ومن البابا، على التاج امللكي، وقد  ليون الثاينا، وحصل يف مسعامه جنحت السفارتني

 (Tarse) يف كاتدرائية طرسوس (Conrard de Wittelsbach) وضعه على رأسه الكاردينال كونرار

واحلقيقة أن هذا التتويج، . أو العظيم 3وبعدها أصبح يلقب بامللك ليون األول 2م، 1198جانفي  6بتاريخ 

هذا الشرط، ومل يكن ذلك إال ليكية، وأبدى ليون الثاين قبوله كان مشروطا بتطبيق طقوس الكنيسة الكاثو

أتباعه بأنه يرغب يف ارتباط سياسي فقط، وأم لن يتخلوا أبدا عن مذهب  ألن ليون أقنع. مراوغة سياسية

إىل إرسال  ،)م 1203-1195( وأسرع اإلمرباطور البيزنطي، ألكسيوس الثالث أجنيلوس. 4الطبيعة الواحدة

اعترافا "ويعترب هذا املوقف، . 5التني، ناصحا إياه، بوضعه على رأسه وعدم وضع تاج الالتاج إىل امللك ليون

بالدولة  بسياسة األمر الواقع من ناحية، وحرصا على االحتفاظ باخليط الواهي الذي ظل يربط أرمينيا الصغرى

تكون  والواقع، أن هذه احلركة اليت قام ا اإلمرباطور البيزنطي، هي أشبه ما. 6"البيزنطية من ناحية أخرى

  .برقصة الديك املذبوح

مملكة جديدة معترفا ا، هلا كياا املستقل وختلصت من تبعيتها  ذا التتويج، أصبحت أرمينيا الصغرىو

ولكي . جملاورة له، يف أن جيعلها يف مستوى الدول الفرجنية والصليبية االثاينلإلمرباطورية البيزنطية، وجنح ليون 

                                                            
1 (Guiragos de Kantzag : Extrait de l'histoire d'Arménie, Ds. : R. H. C. D. A., p. 422.  
2( Samuel d'Ani : Extrait de la chronographie de Samuel d'Ani, Ds. : R. H. C. D. A., p. 458; 

Sempad : op. cit., 634.  هذا التاريخ بعد مناقشة وحتليل عدة وثائق ومصادر، رغم أن الكثري من  يرجح جروسي؛
 .Grousset : L'Empire du Levant, p. 394 : أنظر. 1199جانفي  6املراجع تذكر تاريخ 

، باعتباره أول ملك متوج يف مملكة ليون األول، أما يف املراجع املتأخرة واحلديثة فهو الثاين يف املصادر األرمينية، هو ليون )3
  .أرمينيا الصغرى

4(Guiragos de Kantzag : op. cit., p. 423.   
5(Op. cit., p. 424.  
 .238، ص حبوث ودراسات:  عاشور) 6



58 
 

ليتخذها مقر حكمه  إىل سيس تكون خمتلفة عن أرمينيا الصغرى السابقة، نقل عاصمة اململكة من طرسوس

  2.وتتميز العاصمة اجلديدة، مبوقعها يف قمة معزولة وحممية من اخللف بسلسلة جبال طوروس .1وإقامته

قبل –م،  1190قد وطد عالقته بالصليبيني عن طريق املصاهرة حيث تزوج سنة  الثاينوكان ليون 

 بقةانة وزج ا يف السجن، بقلعة امها باخلي، ولكنه (Isabelle d'Antioche) من األمرية إيزابيل -تتوجيه

(Fikhe)  م، من األمرية سبيل 1210تزوج بعدها سنة و. م1205سنة (Sibylle)ابنة عموري ، 

(Amaury de Lusignan)3، ملك قربص.  

  موقف املسلمني من مملكة أرمينيا الصغرى - 9

فإن "، على مضض واعترفت بأرمينيا الصغرى، قيليقياوإذا كانت اإلمرباطورية البيزنطية، قد تنازلت عن 

وسواء حكمها األمراء أم ". املسلمني مل ينسوا أبدا أن هذا اإلقليم كان خاضعا لنفوذهم منذ وقت مبكر

 ويف هذا السياق كتب شهاب الدين بن العمري. 4"رمزا للخضوع والتبعية"امللوك، فعليهم مجيعا دفع اجلزية 

آخرا لبقية امللوك السالجقة بالروم، وعليهم جزية مقررة، وطاعة ) أي األرمن(وكانت طاعتهم :" يقول 

وانتدب وسكنت شقائق تلك الصولة، ) يقصد دولة سالجقة الروم(حىت ضعفت تلك الدولة، ... معروفة 

واشتد إنكاثه، ورأى  5واستنسر بغاثه،) يقصد ملك أرمينيا الصغرى(فطمع هذا اللعني ... بعضهم لقتال بعض 

واستوىل على هذه البالد ومتلكها، وحتيف  7ال ذائد عنه فساقه، ومتاعا ال حامية له فمأل منه أوساقه، 6سواما

                                                            
  .69- 68 صاملرجع السابق، :  بوعمامة) 1
2(Dulaurier : op. cit., p. XXXII.   
 Guiragos de Kantzag : op. cit., p. 425.; Grousset : L'Empire du ؛67نفس املرجع، ص :  بوعمامة) 3

Levant,  p. 395.                                                                                                                   
  .239- 238 املرجع السابق، ص:  عاشور )4
. ضعاف الطري، واستنسر أي صار كالنسر يف القوة، والبغاث من "رضنا يستنِسربأإن البغاثَ : "من املثل العريب القائل  )5

به، أو ضعيف 973املنجد يف اللغة واألعالم، ص . (صار قوياً يضرب للعزيز إذا نزل عنده ذليل عز.(. 
 .).365املنجد يف اللغة واألعالم، ص . (املاشية واإلبل الراعية: السوام والسائمة، مفرد سوائم  )6
 .).900املنجد يف اللغة واألعالم، ص ( ).ل البعريمح(ستون صاعا : أوساق  )7
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العقيلي  ، يدفع اجلزية لشرف الدولة مسلم بن قريشوقد كان فيالريتوس. 1"مواريث بين سلجوق واستهلكها

الذي رفض دفع األتاوة املتوجبة عليه للسلطان كيكاوس، وجد نفسه يف  ، وحىت ليون الثاين2حاكم حلب

األخري مضطرا إىل إعالن الطاعة التامة للسلطان السلجوقي، ومضاعفة اخلراج مع دفع املبالغ املستحقة عن 

  .3ضيةالسنني املا

بعد  ويبدو من كتابات املسلمني، أم رفضوا اإلعتراف باملكانة اجلديدة اليت حققتها أرمينيا الصغرى

دون ملك  وإمنا يقال له متملك سيس: "يف معرض حديثه عن مملكة أرمينيا  حيث يقول القلقشندي. م1199

سيس ملا تقدم من أا كانت أوال بيد املسلمني، مث وثب عليها رئيس األرمن املقدم ذكره فملكها من أيدي 

  5.تدل على أنه ملك البالد قهرا ، وكلمة متملك4"املسلمني

، واملقصود به 6"بالد ابن الون"كما استخدموا ألقابا عديدة للتعبري عن أرمينيا الصغرى أو ملكها، منها 

ذكر و. ، وسيس هي العاصمة اليت انتقل إليها امللك ليون"صاحب سيس"أو " متملك سيس"، وهو امللك ليون

، وهو لفظ أرميين معناه 7"»التكفور«ومن ملك منهم مسي "املصطلح الشريف، كتابه يف  العمري

  .9أو العظيم ، كما يقصد به امللك8"جوتـمال"

                                                            
1( مري ابن فضل اهللا الع)التعريف باملصطلح الشريف، حتقيق حممد )) : هـ 749 -هـ  700(بن حيي  شهاب الدين أمحد

  .81-80 ص. 1988الكتب العلمية، بريوت،  حسني مشس الدين، دار
 .66املرجع السابق، ص :  طقوش )2
 .234- 233 نفس املرجع، ص) 3
 .33، ص 8ج  املصدر السابق،:  القلقشندي) 4
  .92، ص 6ج . 1997لسان العرب، دار صادر، بريوت، ) : أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور  )5
  .12، ص 3 ، املصدر السابق، جاحلموي) 6
  .80املصدر السابق، ص : ري العمابن فضل اهللا ) 7
 .02امش رقم اهل نفس املصدر،) 8
 .69املرجع السابق، ص :  بوعمامة) 9
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بنا ذكراً، فانتقل التاج م، ومل يترك ا1219ماي  02/ هـ  616صفر  15 بتاريخ الثاينتوىف ليون 

ابن بوهيموند الرابع، حاكم - تزوجت بـ فيليب. مثرة زواجه الثاين، (Zabel ou Isabelle) إلبنته زابيل

وقد اشترط عليه األرمن، أن يقِْسم بأن يعيش معهم وفق طقوس الكنيسة األرمينية، واحترام  -أنطاكية

ولكنه مبجرد أن أصبح أمريا، أظهر ميال حنو الالتني، وعامل األرمن على أم رعايا . امتيازات عائالم الكبرية

أدى إىل  انتزاعه من بني أيدي زوجته وإبعاده عن  م بتحويل كل شيء مثني إىل أنطاكية، مماهِأقل درجة، وات

  1.م1225السلطة، مث اغتياله سنة 

بإرغامها على الزواج  -وزعيم آل هيثوم أمري المربون-وقام وصي امللكة األرملة الصغرية قسطنطني 

وذا الزواج انتقل العرش من  2.م1226 ماي 14/ هـ  623مجادى األوىل  16بتاريخ  ثانية، بإبنه هيثوم

أرمينيا  أو كما مساها جروسي إىل آل هيثوم، ومعه تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ أرمينيا الصغرى آل روبني

  .اجلديدة، هذه املرحلة هي موضوع الفصل الثاين من هذا البحث

يتبني مما سبق أن تأسيس مملكة أرمينيا الصغرى يف قيليقيا، جاء نتيجة جمموعة من األحداث املتواصلة 

ية واليت أثرت على كل آسيا الصغرى، ذلك أن معركة منازكرد أفرزت عاملا جديدا، أزاح اإلمرباطورية البيزنط

ومن األمور . إىل هامش التاريخ، مث جاءت احلمالت الصليبية ليستفيد منها األرمن املهاجرين من وطنهم األول

  :الثابتة تارخييا اليت ميكن استنتاجها من هذا الفصل 

  .عراقة الشعب األرميين ومتسكه ويته، رغم خضوعه إىل عدة دول وإمرباطوريات :أوال 

الطبيعتني من طرف اإلمرباطورية البيزنطية، جعلت األرمن يرمتون يف أحضان  حماولة فرض مذهب :ثانيا 

  .اخلالفة األموية مث اخلالفة العباسية، وترك املسلمون لألرمن حرية ممارسة شعائرهم وطقوسهم

  .م1071يبدأ تاريخ أرمينيا الصغرى بعد معركة منازكرد  :ثالثا 

                                                            
  .Guiragos de Kantzag : op. cit., p. 428-429؛237خاجني، املرجع السابق، ص  )1
  .Grousset : L'Empire du Levant, p. 396 ؛237املرجع السابق، ص : ؛ خاجني 243املرجع السابق، ص :  طقوش )2
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  .ضد السالجقة، وضد اإلمرباطورية البيزنطية وجد األرمن يف الصليبيني خري حليف :رابعا 

اعترب املؤرخون املسلمون أن األرمن، ملكوا قيليقيا بالقوة، واغتصبوا أرضا كانت جزءا من  :خامسا 

 .ولذلك ناصبوهم العداء طيلة الفترة اليت بقيت فيها مملكة أرمينيا الصغرى. ممتلكات املسلمني
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، )الثالث عشر امليالدي(خالل القرن السابع اهلجري  يرتبط موضوع هذا البحث بربوز قوة املغول،

، قوة سياسية جديدة أثرت يف األحداث اليت شهدها العامل وقد شكل هذا الشعب الذي انطلق من وسط آسيا

ونظرا . آنذاك، ومل يقتصر تأثريها على العامل اإلسالمي فقط، بل امتد إىل الشرق األقصى والقارة األوربية

دور الذي قام به املغول يف سقوط العديد من الدول اإلسالمية، فقد اجتهت إليهم أنظار القوى املسيحية، لل

طمعا يف تكوين حلف سياسي وعسكري معهم، للقضاء على ما تبقى من قوى سياسية إسالمية وانتزاع بيت 

وسع فيها قبل حتالفه مع مملكة وال بد من التعريف ذا الشعب، واملناطق اليت ت. املقدس من أيدي املسلمني

  .أرمينيا الصغرى

  التعريف باملغول - 1

القرنني الثامن والتاسع ( ظهر اسم املغول ألول مرة يف الكتابات الصينية، يف عهد أسرة تانغ

يقصد به جمموعة من القبائل وكان  .(Mong-wa ou Mong-wou)وو ،  باسم مونغوا أو مونغ)امليالديني

ويف القرن العاشر واحلادي عشر امليالديني، نزحت هذه القبائل حنو  1،اليت تستوطن اجملرى األعلى لنهر عامور

مشال صحراء جويب،  وتعترب هضبة منغوليا 2.اجلنوب الشرقي، لتستقر يف املنطقة املعروفة حاليا مبنغوليا الشرقية

من  من جهة الشمال وهضبة التبت ، حتيط ا سيبرييااملوطن األصلي للمغول، وهي متتد يف أواسط آسيا

  .3، ومن الغرب تركستاناجلنوب ومن الشرق منشوريا

ها الشاهق، وبعدها عن البحار، و حتيط ا سالسل جبلية بالغة االرتفاع وتتميز هذه اهلضبة بارتفاع

). °40(، وشديد احلرارة صيفا )°45-(مناخها قاري، شديد الربودة شتاء . عزلتها عن املناطق اجملاورة هلا

روف ورمبا كان هلذه الظ. 4واإلستبس هو النبات الغالب يف هذه األراضي اليت تكاد األشجار تنعدم فيها

                                                            
 .230، ص 3أنظر اخلريطة رقم  )1
2( Roux Jean-Paul : Histoire de l'empire mongol, Fayard, Paris, 1993. pp. 31-32.  
 .30، ص 1ج . 1980املغول يف التاريخ، دار النهضة العربية، بريوت، :  الصياد فؤاد عبد املعطي )3
4( Roux Jean-Paul : op.cit., pp. 44-45.  
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الطبيعية القاسية، أثر على نفسية السكان، حيث اكتسبوا طباعا قاسية وقدرة عجيبة على حتمل الصعاب 

  .والشدائد

ويتشابه املغول يف بعض اخلصائص اجلسدية والنفسية، مع بعض الشعوب اليت جبوارهم مثل األتراك 

واحلقيقة أن التتار . ني والكتاب اسم التتاروأطلق عليهم العديد من املؤرخ. والتتار، حىت اعتربهم البعض أتراكا

ويؤكد هذه احلقيقة . 2اشتهروا بشدة البأس وكثرة احلروب ضد بعضهم البعض 1قبائل مستقلة عن املغول،

ومع أن األتراك واملغول وشعبِهِم يتشاون، وأُطلق عليهم يف األصل لقب واحد؛ فإن : "مؤرخ املغول، فيقول 

  .3"ك، وبينهم تفاوت واختالف شاسعاملغول صنف من األترا

هم يسكنون : "قامت حياة املغول على الرعي والصيد، والترحال، وكما جاء يف جامع التواريخ 

وقد حافظوا على طابع حيام، ومل يكونوا . 4"اجلبال والوهاد واآلجام، ومل يعتادوا السكىن يف القرى واملدن

يف ذلك إطالقا، بسبب متسكهم بنمط معيشتهم وحبهم للمناطق  غري قادرين على التمدن فقط، بل ال يرغبون

وكانت قبائل . 5الواسعة، ورفضهم الكتابة، واحملافظة على تقاليدهم وذاكرم ، وروايتها لألجيال أبا عن جد

املغول تتقاتل فيما بينها، ومع جرياا وخاصة مع التتار، ومل يشكلوا قوة سياسية وال وحدة حقيقية ختشاها 

  .، وهلذا مل يكن هلم تأثري على السياسة الدولية6لدول والشعوب اجملاورةا

                                                            
، تأثرا بكلمة (Tartare)" تارتار"وردت هذه الكلمة يف املصادر األرمينية، وعند الكثري من املؤرخني األوربيني، بصيغة  )1

(Barbare) م حنو الغربأي الربابرة، للحديث عن املغول أثناء توسعا .)Roux Jean-Paul : op.cit., p. 38.(  
  .27-26املرجع السابق، ص :  الصياد )2
له إىل العربية، حممد صادق نشأت ، نقتاريخ هوالكو -اإليلخانيون –جامع التواريخ ) : رشيد الدين فضل اهللا( اهلمذاين )3

 .212، ص 1، ج 2مج ). بدون مكان وتاريخ النشر(وآخرون، راجعه وقدم له، حيي اخلشاب، دار إحياء الكتب العربية، 
 .212املصدر السابق، ص :  اهلمذاين )4
5( Roux Jean-Paul : op.cit., p. 33.  
، ولكنها من طرف كابل جد يسوكاي حماوالت عديدة خالل القرن الثاين عشر امليالدي، لتوحيد القبائل املغوليةجرت  )6

املغول، دار النهضة :  العريين السيد الباز. (وحتريضها للتتار ضد املغول باءت بالفشل، بسبب تدخل أسرة كني يف مشال الصني
 .).41-39ص . 1981العربية، بريوت، 
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  تأسيس اإلمرباطورية املغولية - 2

  جنكيز خان توسعات - أ 

، من قبيلة قيات (Bordjigin) 1من بني القبائل املغولية املتصارعة فيما بينها، برزت عشرية بورجقني

، )م 1155/ هـ  550(ويف إحدى املعارك اليت جرت حوايل عام . برطام ادوراليت يرأسها يسوكاي بن 

 وملا فرغ من احلرب وعاد إىل أهله، وجد زوجته أولون. متكن يسوكاي، من قتل تيموجني، أحد زعماء التتار

حصه جيدا، الحظ أن بداخل قبضة يده قطعة من الدم املتجمد، كأا حجر قد رزقت مبولود بكر، وبعد أن تف

وقد كان األب يؤمن كثريا باألساطري، ففسر ذلك بأنه إشارة إىل ما حققه من انتصار على التتار، فسمى . أمحر

  3.ختليدا هلذا االنتصار 2ابنه تيموجني

التاسعة من عمره، ويف بعض الروايات الثالثة عشر،  مات يسوكاي، ومل يتجاوز ابنه البكر تيموجني

وقد واجه مصاعب وحتديات كثرية، حيث انفض عنه العديد . وكان على هذا األخري، أن يتحمل عبء أسرته

من األتباع، الذين كانوا يقدمون والء الطاعة ألبيه، رافضني االنضواء حتت زعامة صيب أو امرأة، كما تعرضت 

ولكن الظروف القاسية، واحملن والشدائد،  4.، وآل حاهلا إىل البؤس والشقاء"التانغوت"ت قبائل أسرته إىل غارا

يف شبابه، إضافة إىل قدرته على حتمل قساوة املناخ، وآالم اجلوع، وصربه على اجلروح " تيموجني"اليت مر ا 

  .5"أدهش العامل صنعت منه رجال صلبا حديديا"اليت أصابته، كل ذلك كان بالنسبة له مدرسة 

                                                            
 أو بورجيني أو بورجقني )1
العريين، ". (ومن معانيها أيضا الفارس الكامل. لفظة صينية معناها الصلب الفائق، ومنها تيمورج مبعىن احلداد تيموجني" )2

 .).1، هامش رقم 43املرجع السابق، ص 
 املرجع السابق،: ؛ العريين 25ص . 2007تاريخ املغول العظام واإليلخانيني، دار النفائس، بريوت، :  حممد سهيلطقوش  )3

 .40-39، املرجع السابق، ص ؛ الصياد44-43ص 
 .26، ص املرجع السابق: طقوش  )4
 .44املرجع السابق، ص  :الصياد  )5
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السابعة عشر من عمره، برزت مواهبه يف القيادة، حيث استطاع بذكائه وحنكته أن  وملا بلغ تيموجني

 1زعيم الكرايت، وتوجه إىل طغرل. جيمع عشريته من جديد، وأقنع كبار رجال القبائل باإلنضواء حتت إمرته

وتعاون االثنان على قهر القبائل  2.وحليف والده سابقا لإلحتماء به، وبذل له ميني الوالء بأن يكون من أتباعه

/ هـ  595وتغلبا عليها، ويف عام  3م قبيلة املركيت 1197/ هـ  593املغولية التركية، حيث هامجا سنة 

موجني، حيث برز خصمه وعدوه اللدود ولكن الرياح جرت مبا اليشتهي تي. م هامجا قبيلة الناميان1199

بل واستطاع هذا اخلصم أن يستميل إليه . وانضمت إليه بعض القبائل، واختارته إمرباطورا عليهم 4جاموكا

طغرل، حليف تيموجني، مستغال فتور العالقة بني الرجلني، بسبب مشكلة عائلية تتعلق بالتقارب األسري عن 

ومتكن من . هكذا وجد تيموجني نفسه يواجه عاصفة غري متوقعة ومضطرا إىل حماربة حليفهو 5.طريق املصاهرة

ويف السنة املوالية . الوسطى والشرقية وبذلك دانت له منغوليا. م1203/ هـ  599اإلنتصار عليهما سنة 

وذا اإلنتصار أحكم قبضته على منطقة السهوب، وخضع له أكثر  6.ملك الناميان انتصر على تايانغ

  .وأسرعت القبائل اليت كانت مترددة إىل تقدمي الوالء والطاعة له 7الوسطى، الشخصيات مجوحا يف آسيا

                                                            
موطنهم الواحات الشرقية الداخلة يف صحراء جويب، وجنوب حبرية بايكال حىت سور :  (Kereyit ou Kerait)الكرايت  )1

وحتالف ملكهم . أقوام املغولوكانوا من أقوى . وقد انتشرت بينهم املسيحية النسطورية، يف بداية  القرن احلادي عشر امليالدي. الصني
  ).28-27الصياد، املرجع السابق، ص .(كما حتالف مع أسرة كني يف الصني حملاربة التتار". تيموجني"والد " يسوكاي"مع " طغرل"
  .47؛ العريين، املرجع السابق، ص 26، ص تاريخ املغولطقوش،  )2
املرجع : طقوش ". (سكنت املنطقة الواقعة مشايل منازل الكرايت يف حوض ر سلنجا وجنويب حبرية بايكال قبيلة مغولية: "املركيت  )3

  .).28، ص 1السابق، هامش 
 .).27طقوش، تاريخ املغول، ص (هو رئيس قبيلة جاجريات املغولية  )4
، إىل واحد من أحفاد "كجني"، ويف نفس الوقت قدم إبنته "جوتشي"إلبنه األكرب  إبنة طغرل" تشور بيكي"بطلب يد  تقدم تيموجني )5

، فأصيب خبيبة أمل عظيمة، ألنه مل يتمكن من أن يصبح صهر الذي مينحه لقب "تيموجني"ولكن هذا األخري رفض طلب . طغرل
اإلدارية والسياسية والعسكرية، ترمجة " خان-جنكيز"حياة . : يا. قالدميريستوف ب. (، وهو مهم جدا بالنسبة لطموحاته"كوركن"

 .).80، ص 1983سعد بن حممد حذيفة الغامدي، دار ابن حذيفة، الرياض، 
، ومنحدرات جبال التاي، وحول من األتراك الذين غلب عليهم الطابع املغويل، وهم يقطنون احلوض األعلى لنهر أرخن: الناميان  )6

وهم بدو رحل يقيم بعضهم يف مناطق اجلبال الوعرة، ويقيم البعض يف . تلك املناطق، و يدينون باملسيحية النسطوريةالبحريات الواقعة يف 
 ).30-29الصياد، املرجع السابق، ص . (ملا علم بسوء نية ملكهم وتآمره عليه" تيموجني"الصحاري، وهلم جيوش عديدة، حارم 

م، جرى لقاء دامي استمر يومني، بني تيموجني، وتايانغ ملك الناميان الذي تلقى 1204جوان / ـ ه 600يف منتصف شوال  )7
 إمدادات ضخمة من مجيع أعداء تيموجني، أمثال توقتو آبيكي زعيم املركيت وألنيناشي، ومعه عدد من الكرايت الذين مل خيضعوا بعد،
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على  2ومت تنصيبه خانا 1القوريلتاي م مجع تيموجني1206/ هـ  602ويف أوائل فصل الربيع سنة 

، قائال له 3"جنكيز خان"، وما جاورها من البلدان، ومنحه الكاهن األعظم، لقب مجيع ساكين اخليام يف منغوليا

ووافق اجملتمعون على ذلك، وقرروا  4".لقد منحت تيموجني وأبناءه كل مساحة األرض: الرب قال يل : "بأن 

مل يعد 5.مقرا له يكون حكمه خلفا ألبيه، وأن تكون اخلانية إرثا يف أوالده من بعده، واختذ من قراقورمأن 

يقف يف وجهه أي رجل وال قبيلة وال أمري، لقد أمضى زهرة شبابه يعمل لفرض نفسه على أعدائه وعلى 

  6.ولياأقربائه وكل حميطه، وملا بلغ اخلمسني، أصبح سيدا على منغ

يف وضع التنظيمات الالزمة لبالطه وجيشه،  وبعد أن مت تنصيبه خانا على املغول، شرع جنكيزخان

واألهم من ذلك كله، أنه أعلن خطة جديدة للقيام حبمالت عسكرية  7.فوضع تشريعا خاصا عرف بالياسا

                                                                                                                                                                                          

ولقي تايانغ مصرعه يف املعركة، وفر ابنه . أسفرت عن انتصار واضح لتيموجني. مث قوتو بيكي زعيم األويرات باإلضافة إىل جاموكا =
كوشلوك، واستسلم الناميان بعد أن فقدوا قادم وزعماءهم، وحلت الكارثة بسائر املتحالفني، ووقع جاموكا يف األسر، فجيء به إىل 

 .).31-28طقوش، املرجع السابق، ص . (تيموجني الذي قتله
هو جملس يتكون من أمراء املغول وأقارم، ويعقد جلساته للتشاور، يف حالة حدوث أمر هام كتنصيب ملك : القوريلتاي  )1

  )..352الصياد، املرجع السابق، ص (. جديد، أو القيام حبملة حربية
، 49الصياد، املرجع السابق، ص ". (لقب أطلقه املغول على رؤسائهم الذين يتولون جزءا من اإلمرباطورية املغولية: "اخلان  )2

  .).1هامش 
األول جنك : إا لفظة أويغورية مكونة من مقطعني . املغولية تشينغ ومعناها القوي- مشتقة من اللفظة الصينية: "جنكيز  )3

غول، هامش طقوش، تاريخ امل." (الشديد القوي أو اجلبار: مبعىن قوي، والثاين جيز مبعىن جبار، فيكون معىن اللفظة اإلمجايل 
 .).1، رقم 32ص 

، ص 2004سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بني احلقيقة واإلام، دار ابن حذيفة، الرياض، : الغامدي سعد بن حذيفة  )4
  .Roux Jean-Paul : op. cit., p. 137؛ 32؛ طقوش، تاريخ املغول العظام، ص 76

  .32طقوش، املرجع السابق، ص  )5
6( Roux Jean-Paul : op. cit., pp. 134-139.   
وهي . كلمة مغولية مبعىن حكم وقاعدة وقانون، وتكتب بصور خمتلفة، فنجد ياسا وياسه ويساق وياساق ويسق: الياسا  )7

كتاب الياسا "م، وأُطلق عليها 1206/ هـ  603سنة  جمموعة من األحكام تتعلق باجلزاء والعقاب، أقرها جنكيز خان
، وقد كان املغول يعودون إىل نصوصها يف حالة انتخاب خان جديد، أو مناقشة السياسة العامة للدولة، أو تعبئة "الكبري

ني يف غري ما تشتمل على عقوبات فيها جد وصرامة، تطبق على املذنب" الياسا"وقد كانت مواد . اجليوش واالستعداد للقتال
الصياد، . (القتل واملوت" ياسا"شفقة وال رمحة، واغلبها تنص على إعدام الشخص املذنب، حىت صار أحد معاين هذه الكلمة 

=  /هـ  625-603قانون الياسا اجلينكزخانية : حاجي محزة : ؛ أنظر 1، هامش 339-338املرجع السابق، ص 
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النقص يف املراعي، وقلة املاء، ونفاد الطعام، وتزايد الضغط الدميغرايف، ويف احلقيقة فإن . خارج نطاق منغوليا

أمام قلة املوارد، كانت كلها أسبابا كافية تقود إىل اندالع حروب طاحنة ومريرة، بني القبائل املغولية، 

  1.ولتجنب ذلك، كان على القائد اجلديد أن يتوسع على حساب جريانه، ويؤمن جماله احليوي

جومات كاسحة ومفاجئة على مملكة النيمان، مث أتبعها  محالته خارج منغوليا كيز خاناستهل جن

مث قام بأكرب محلة . م1210/ هـ  606حىت خضعت له ائيا سنة  2حبمالت متتالية على التانكوت،

ومتكن . الشمالية، ومنشوريا ية الصنيعسكرية له خارج منغوليا، حيث شرع يف حرب طويلة ضد إمرباطور

مث وىل وجهه شطر الغرب فخضعت له مملكة  3.م1215/ هـ  612، منتصرا سنة من دخول العاصمة بكني

ويبدو من . وبذلك أصبحت حدود بالده جتاور البالد اإلسالمية 5م،1218/ هـ  615سنة  4القراخطائيني

ردة يف املصادر العربية، أن جنكيز خان مل يكن يرغب يف االستيالء على بالد املسلمني، بل خالل النصوص الوا

، الذي وصفه املؤرخون ولكن السلطان حممد خوارزمشاه 6.كان حريصا على أن تكون عالقته م جيدة

                                                                                                                                                                                          

 2يف تاريخ العصور الوسطى، إشراف د نبيلة عبد الشكور، جامعة اجلزائر م، مذكرة لنيل شهادة املاجستري 1206-1227
 )).م2012-2011/ هـ  1433-1432(بوزريعة، قسم التاريخ، السنة اجلامعية 

 .Roux Jean-Paul : op. cit., p. 134؛ 56الغامدي، املرجع السابق، ص  )1
يف إقليم كانسو غريب النهر األصفر، وحتدها هسيا -، وقد أسست مملكة هسيقبيلة تعود يف أصوهلا إىل التبت: التنكوت  )2

 .).1، هامش 133- 132، ص )مترجم( حياة جنكيز خان: الغامدي . (مملكة النيمانيني من اجلنوب واجلنوب الشرقي
 .78- 77املرجع السابق، ص : الغامدي  )3
، أسسوا دولة تعرف بالدولة موطنهم األصلي هو األجزاء اجلنوبية من منشوريا:  (Qara-khitaï)القراخطائيني  )4

كانت بالدهم متتد من جزر اليابان واحمليط . م1211- 1125/ هـ  608-519الفراخطائية، أو دولة اخلطا، فيما بني 
: الغامدي . (احلدود الشمالية إلمرباطورية سنك الصينية جنوبااهلادي شرقا، إىل جبال ألتاي غربا ومن حبرية بايكال مشاال إىل 

  .).86املرجع السابق، ص 
 .230، ص 3أنظر اخلريطة رقم  .51تاريخ املغول، ص : طقوش  )5
، مصحوبني دايا ضخمة، ومحلهم رسالة خوارزم سفارة تتكون من ثالثة جتار مسلمني، إىل عالء الدين أرسل جنكيز خان )6

فإن رأيت أن تفتح للتجار يف ... وأنا أرى مساملتك من مجلة الواجبات، وأنت عندي مثل أعز أوالدي : "... مما جاء فيها 
 إىل بالد ما وراء النهر... مجاعة من التجار  سري جنكيزخان"وبعد مدة، ". التردد، عمت املنافع ومشلت الفوائد اجلهتني سبيل

وخبارا ليشتروا له ثيابا للكسوة فوصلوا إىل مدينة من بالد الترك تسمى أوترار وهي آخر والية خوارزمشاه وكان له  مسرقند
=  .ارزمشاه يعلمه بوصوهلم ويذكر له ما معهم من األموالنائب هناك فلما وردت عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إىل خو
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يف إثارة املغول ضده، مما جعل جنكيز خان،  تسبب بتصرفاته 1باخلفة، والطيش، والرعونة، والكربياء، والتعايل،

مكنته من إخضاع إقليمي  2م،1222 – 1219/ هـ  619 - 616يقود بنفسه محلة عسكرية فيما بني 

بعد كل هذه االنتصارات، قرر اخلان العودة إىل منغوليا، بعد أن وصل إىل أمساعه . 3وخوارِزم ما وراء النهر،

وملا كان اجليش املغويل يقوم مبطاردة السلطان حممد اخلوارزمي،  4.ثورة قامت ضده يف مشال الصني والتبتأن 

  .ومنها إىل شرق أوربا فتح املغول أعينهم على الغرب، وأغراهم ذلك على التوسع مستقبال يف جنوب روسيا،

ب يف الناس، ملا اشتهر به املغول من قسوة، وبطش، وسرعة، كانت هذه احلمالت العسكرية تثري الرع

 إن اإلسكندر:"ومما جاء يف وصفها . مندهشا أمامها مترددا يف أمر تدوينها وقد وقف ابن األثري. يف احلركة

ومل يقتل . إمنا ملكها يف حنو عشر سنني. الذي اتفق املؤرخون على أنه ملك الدنيا، مل ميلكها يف هذه السرعة

وهؤالء قد ملكوا أكثر املعمور من األرض، وأحسنه، وأكثره عمارة، . أحدا إمنا رضي من الناس بالطاعة

من البالد اليت مل يطرقوها إال وهو  ومل يبت أحد. وأهال، وأعدل أهل األرض أخالقا، وسرية، يف حنو سنة

                                                                                                                                                                                          

وكان سبب قتلهم، هو ". فبعث إليه خوارزمشاه يأمر بقتلهم وأخذ ما معهم من األموال وإنفاذه إليه فقتلهم وسري ما معهم
 لطان جالل الدينسرية الس) : حممد بن أمحد(النسوي : أنظر . (اإلعتقاد بأم جواسيس، أرسلهم جنكيزخان جلمع األخبار

املصدر  ؛ ابن األثري86- 83، ص )بدون مكان وتاريخ النشر(، نشر وحتقيق حافظ أمحد محدي، دار الفكر العريب، منكربيت
 .).331- 330، ص 9السابق، ج 

  .112املرجع السابق، ص : العريين  )1
كان فاضال عاملا بالفقه واألصول وغريمها، وكان مكرما للعلماء حمبا هلم حمسنا إليهم : "قائال  وصفه ابن األثريبينما 

وكان صبورا على التعب، وإدمان السري، غري متنعم وال مقبل، على اللذات إمنا مهه يف . يكثر جمالستهم، ومناظرام بني يديه
  .).334، ص 9ابن األثري، املصدر السابق، ج " (ظه، وحفظ رعاياهامللك وتدبريه وحف

  . 135املرجع السابق، ص : ؛ الغامدي 69املرجع السابق، ص : طقوش  )2
، وهو أموداريا حاليا، وقد كان احلد الفاصل بني األقوام الناطقة (Oxus)يقصد به ما وراء ر جيحون : ما وراء النهر  )3

وما كان يف شرقيه يقال له بالد اهلياطلة، وما . وما كان يف مشال هذا النهر، مساها املسلمون ما وراء النهر. بالفارسية والتركية
ية واسعة يف الشرق، عاصمتها اجلرجانية أو ليس امسا للمدينة إمنا هو اسم لناحوخوارزم . كان يف غربه فهو خوارزم وخراسان

، 4 املصدر السابق، ج: احلموي (. أركنج، سكاا من أصل تركي، وهي ذات خريات، مناخها قاس شديد الربودة يف الشتاء
  .).477 -476املرجع السابق، ص : ؛ لسترنج 252ص 

 .136املرجع السابق، ص : الصياد  )4



70 
 

وقد كان ". جنكيز خان"لقد كانت املذابح نظاما ثابتا يف تفكري . 1"خائف يتوقعهم، ويترقب وصوهلم إليه

الدم الذي  وأن. باستطاعته أن يستأصل، ودوء تام، الناس باآلالف، مىت رأى ذلك ضروريا لتوطيد سلطانه

وهو ال يصل إىل سعادته ورضاه . سفكه، واخلراب الذي أحدثه، قد يندر أن حيدث مثله يف أية مرحلة تارخيية

إال عندما يسحق عدوه سحقا، حىت جيثو خاشعا عند قدميه، مث يسلبه كل ما ميلك، ومن حوله نساؤه وأطفاله 

وهو خيتلف قليال عن . و باألحرى مظهر األملويف املعتقدات املغولية أن العدو، ميثل األمل، أ. 2يبكون وينتحبون

هكذا يعاملون كل . كل ما يؤذي يعترب غري عادي وشنيعا. التعذيب، والقتل: ولكن له نفس اهلدف . املرض

هو املفتاح الذي يساعد على فهم حياة . ما هو عدواين بنفس طريقة االضطرابات اجلسدية، التطهري واإلزالة

وليس هذا تربيرا للمآسي اليت أحدثوها، ولكن . 3كم عليها اجلميع بأا غري إنسانيةاملغول وتصرفام، اليت حي

  .حماولة لتفسري الظاهرة املغولية

  التوسعات بعد جنكيز خان – ب

إىل  م، خملفا وراءه إمرباطورية امتدت من البحر األصفر1227/ هـ  624سنة " جنكيزخان"مات 

هـ  621وقبل وفاته بقليل طلب اجتماع القوريلتاي سنة . 4كلها ، بعد أن عاث فسادا يف آسياالبحر األسود

: وحني اجتمع أبناؤه أوصاهم بقوله . ، للنظر يف مستقبل اإلمرباطورية5م، واستدعى أبناءه األربعة1224/ 

                                                            
 .330 ، ص9املصدر السابق، ج  : ابن األثري )1
 .80تاريخ املغول، ص  :طقوش  )2
3(   Roux Jean-Paul : op. cit., p. 134. 
 .41ص . 1998إبان الغزو املغويل، دار الفكر العريب، بريوت،  بالد الشام :التوجني حممد  )4
وكان جنكيز  .القفجاق، واحملتمل أنه كان مريضاألنه كان بعيدا يف صحاري " جوجي"مل حيضر هذا اجمللس إبنه األكرب  )5

ولكنه فوجئ بوفاة ابنه قبله،  .، ألنه مل يلب الدعوةمتخوفا من نوايا ابنه، مما جعله يصمم على الذهاب بنفسه ملعاقبته خان
كان جلنكيز خان زوجات كثريات، وقد . يذ أمر أبيه باملثول بني يديهوتبني له فيما بعد أن مرض ابنه هو الذي منعه من تنف

، ومسيت "بورت"ولكن زوجته األوىل . عدد أبنائه أربعني بني ذكر وأنثى بلغأجنب منهن تسعة أبناء ويف بعض املراجع، 
املرجع  :التوجني . (املقام األفضلأصحاب ) تولوي ،، أوكتايجوجي، جغتاي(، هي وأوالدها األربعة "يسوجنني بيكي"

  .).163املرجع السابق، ص  :؛ العريين 76تاريخ املغول، ص : وش ؛ طق40السابق، ص 
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لقد دنت منييت يا أوالدي، وإنين بعون إله السماء اخلالد، قد وطدت لكم احلكم، وأسست لكم إمرباطورية "

فإن أردمت أن حتتفظوا ا فعليكم أن تظلوا متحدين، . واسعة جدا، يستغرق املسافر عند قطعها سنة كاملة

فلريث مكانيت السامية،  دي،هذا وإن واحدا منكم جيب أن يعتلي العرش بع... متعاضدين ضد أعدائكم 

. خليفة يل، وعليكم احترام قراري هذا بعد مويت" أوكتاي"وإنين أختار . وجيشي العظيم، واحد من أبنائي

  .1"فأقوايل غري قابلة للتغيري، وسوف لن أمسح ألحد بأن ينتهك حرمتها مبخالفتها

  :أمالكه على أبنائه األربعة الكبار كالتايل وقسم جنكيز خان

حىت  والسواحل اجلنوبية لبحر قزوين على البالد الواقعة بني ري إريتش حصل االبن األكرب جوجي، – 1

وقد عرفت هذه . وسيبرييا وسفوح جبال األورال والفولغا، أي طول القسم اجلنويب من روسيا، حدود البلغار

، وهو "باتو"وقد قام . وهي اليت أطلق عليها اسم القبيلة الذهبية. (Kipchaks)البالد بالقبجاق أو القفجاق 

  2.مبا يف ذلك روسيا، واجملر، وبولونيا اإلبن األصغر جلوجي، بغزو أوربا

، وأراضي ماوراء ور جيحون ، األراضي الواقعة بني منغوليا(Chaghatai) نال االبن الثاين جغتاي – 2

  3.هلما، ومسرقند، مع مجيع املدن واألرياف التابعة النهر، مبا يف ذلك خبارا

، وهو الذي أوصى له والده بالعرش املغويل، فقد حصل على (Ogedei) أما االبن الثالث، أوكتاي – 3

  .4األقاليم اليت تقع إىل الشمال والشمال الشرقي من حبرية بالكاش

 ، وتشمل وديان أار كرولنيالشرقي من منغولياوهو االبن األصغر، الشطر  (Tolui) وكان نصيب تولوي – 4

  5.وآبائه وأجداده وتعترب هذه األراضي، املوطن األصلي ألسرة جنكيز خان. وأونن وأرخن ومنطقة قراقورم

                                                            
  .210املرجع السابق، ص  :قالدميريستوف ؛ 40املرجع السابق، ص  :التوجني  )1
 .44املرجع السابق، ص  :؛ التوجني 77تاريخ املغول، ص  :طقوش  )2
 .142املرجع السابق، ص  :؛ الغامدي 54س املرجع، ص نف :التوجني  )3
 .158املرجع السابق، ص  :العريين  )4
  .165املرجع السابق، ص  :؛ الصياد 159نفس املرجع، ص : العريين  )5
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أعضاء أسرة اخلان املتوىف، على نصيب من إضافة إىل هؤالء األبناء األربعة، فقد حصل كل عضو من   

  1.األراضي، واجليش، واملؤن

لذلك انتقلت إىل  2.وكان من أعراف املغول، أن االبن األصغر هو الذي يرث عرش أبيه وقاعدة ملكه  

 626إىل  624اإلمرباطورية عامني من سنة وقد استمر حيكم . الوصاية على احلكم بعد وفاة جنكيز خان تولوي

عن  وخالل هذه املدة، دبِّرت مؤامرات إلقصاء أوكتاي 3.م، بصفته وصيا على العرش1229إىل  1227/ هـ 

فرأى كبار األمراء ضرورة التعجيل بتنصيب خان جديد، درءا للفساد واالنقسام، وحىت يكملوا  4.حقه يف احلكم

م، التأم مشل القوريلتاي، وسلم احلكم رمسيا 1229/ هـ  626ويف ربيع سنة . يف الغزو والفتح مهمة زعيمهم

  6.أي اخلان األعظم" خاقان"ومنح لقب  5.إىل أوكتاي، تنفيذا لوصية جنكيز خان

فقام اخلاقان اجلديد بدور كبري يف اإلمرباطورية املغولية، وذلك بتوسيع رقعتها إىل بلدان مل يسبق   

  7:للمغول أن دخلوها، حيث وجه جيوشه إىل ثالث وجهات هي 

  .إمرباطورية الصني –أ 

  8.وبولونيا وهنغاريا روسيا –ب 

                                                            
 .143، ص املرجع السابق :الغامدي  )1
 .40، ص املرجع السابق :التوجني  )2
 .165السابق، ص  املرجع :الصياد  )3
 .160، ص املرجع السابق :العريين  )4
 .167- 166املرجع السابق، ص  :الصياد  )5
لفظة خاقان هي الصورة العربية للقب التركي قاغان الذي كان يطلق على رؤساء الترك يف القرن السابع امليالدي، ومعناه " )6

ولبث هذا . ان، ورمبا كان اختصارا لهون لقب قان أو خان أيضا مبعىن قاغاملتقدموقد استعمل أولئك الترك . رئيس الرؤساء
اإلستعمال شائعا بني الترك حىت أيام ملوك املغول، فأضحت كلمة قاغان أو قان تطلق على ملك املغول األعظم، واختص لقب 

 .).1، هامش رقم 266تاريخ سالجقة الروم، ص طقوش، (". خان على امللوك الذين يتولون حكم جزء من اإلمرباطورية املغولية
  .41املرجع السابق، ص  :التوجني  )7
الحيتاج موضوع البحث، التطرق إىل التوسعات املغولية يف الصني وأوربا، ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا باحلروب اليت قام ا  )8

  .املغول ضد الدولة اخلوارزمية
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بقايا اخلوارزميني، ومنها بدأ التسرب املغويل إىل العامل اإلسالمي، فقضوا على الدولة العباسية، مث  -جـ 

  1.وزحفوا حنو مصر احتلوا الشام

  القضاء على الدولة اخلوارزمية – ج

مواجهة جحافل املغول، الذين ظلوا يطاردونه ويتبعون أثره  مل يستطع عالء الدين حممد خوارزمشاه  

تاركا امللك البنه  3م،1220/ هـ  617سنة  الواقعة يف حبر قزوين 2"آبسكون"حىت وافته املنية، يف جزيرة 

  .؟ بل ترك له بالدا خاوية على عروشها، ومواجهة عدو ال قبل له به! منكربيت، وأي ملك  جالل الدين

مشس الدين " ة مع سلطان دهلي، وحاول توثيق روابط الصليف أول األمر إىل اهلند جلأ جالل الدين  

واستغل فرصة انشغال املغول بشؤوم الداخلية . ، فتزوج من ابنته، ومتكن من تكوين جيش كبري"إلتتمش

نزل  5.ليعود إىل وطنه، سعيا السترداد مملكة آبائه وأجداده مرة ثانية 4،وتركيز محالم العسكرية على الصني

 6.يف طاعته صاحب أصفهان" غياث الدين"وفارس، ودخل أخوه  م، على كرمان1225/ هـ  622سنة 

                                                            
  .231، ص 4أنظر اخلريطة رقم  )1
وهي فرضة ... بعد الغزو املغويل ) الثالثة عشرة(الظاهر أن موضعها قد غمره البحر يف غضون املائة السابعة ": آبسكون  )2

 واشتهرت آبسكون... وكان عليها حصن منيع من اآلجر، ومسجدها اجلامع يف السوق . اليت حتمل إىل كني جتارة حبر قزوين
فيها ، وقد فر أمام جحافل املغول ومات بكوا آخر مدينة التجأ إليها حممد، آخر من حكم من شاهات خوارزم خيف التاري
 .)420-419املرجع السابق، ص  :كي لسترنج " (ذليال

  .334، ص 9املصدر السابق، ج  : ابن األثري )3
 .166- 163املرجع السابق، ص : العريين  )4
 .168املرجع السابق، ص : الصياد  )5
 .355، ص 9املصدر السابق، ج :  ابن األثري )6
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. واذربيجان، وكثريا من بالد الكرج 1عراق العجمي،وفارس، وال وسرعان ما أصبح سيدا على غرب إيران

  2.عاصمة له، فاستعاد بذلك اجلزء الغريب من اإلمرباطورية اخلوارزمية واختذ من تربيز

وبدال من أن يعمل هذا السلطان العائد من بعيد، على التحالف مع جريانه ومع القوى اإلسالمية ضد   

ويف هذا يقول . اجلميع؛ راح يتوسع على حساب القوى املتعددة القائمة يف املنطقةاخلطر املشترك الذي يهدد 

سيء السرية، قبيح التدبري مللكه، مل يترك أحدا من امللوك إال عاداه، ونازعه  وكان جالل الدين: "  ابن األثري

، فحاصر مدينة ، ومجع العساكر، وقصد خوزستانظهر يف أصفهانفمن ذلك أنه أول ما. امللك وأساء جماورته

فنهبها، وقتل فيها فأكثر، وهي للخليفة أيضا، مث ملك  وهي للخليفة، فحاصرها، وسار إىل دقوقا تستر

الكرج وهزمهم، وعاداهم، مث عادى امللك األشرف، صاحب  ، وهي ألوزبك، فملكها، وقصدأذربيجان

، وعادى اإلمساعيلية وب بالدهم وقتل فيهم، فأكثر وقرر صاحب بالد الروم 3خالط، مث عادى عالء الدين

  .4"عليهم وظيفة من املال كل سنة، وكذلك غريهم، فكل من امللوك ختلى عنه، ومل يأخذ بيده

وامللك األشرف صاحب  صاحب بالد الروم، األحداث إىل قيام حتالف بني عالء الدين أدت هذه  

/ هـ  627سنة  وقد جنح هذا احللف يف إيقاع اهلزمية جبيوش جالل الدين. واجلزيرة وأخالط دمشق

                                                            
يقصد به إقليم اجلبال، املمتد من سهول العراق واجلزيرة يف الغرب إىل مفازة فارس امللحية الكربى يف : العراق العجمي  )1

لسترنج، املرجع . (ومهذان، والري وأصفهان) كرمنشاه احلديثة(دنه قرمسني الشرق، ومن أشهر نواحيه كردستان، ومن م
 .).221-220السابق، ص 

البداية والنهاية، حتقيق امحد بن علي و عبد )) : هـ 774ت (أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي (ابن كثري  )2
 .169؛ العريين، نفس املرجع، ص 196، ص 12، ج 6مج . 2007، الرمحن فهمي، دار الغد اجلديد، القاهرة

/ هـ  634-616وقد حكم من سنة . كيقباذ األول بن كيخسرو األول سلطان سالجقة الروم هو عالء الدين" )3
 .).2، اهلامش رقم 169، ص املرجع السابقالعريين، ." (م1219-1236

 .383، ص 9، ج املصدر السابق:  ابن األثري )4
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اإلمساعيلية هذه اهلزمية أسوأ استغالل، إذ اتصلوا باملغول خيربوم مبا حدث جلالل الدين، واستغل . 1م1230

  2.والضعف الذي يعاين منه

الستعادة البالد  م، إىل إيران،1231/ هـ  628سنة  قائده جرماغون أرسل اخلاقان أوكتاي  

وجالل الدين "ومل جتد القوات املغولية صعوبة كبرية يف استعادة املدن واألقاليم، . لطاااخلوارزمية، وتعقب س

وانضاف إىل ذلك أن . ال يقدر على أن يلقاهم، وال يقدر على منعهم عن البالد، فقد ملئ رعبا وخوفا

املسلمني إىل يف هذه األثناء حاول السلطان دعوة أمراء .3"عسكره اختلفوا عليه وخرج وزيره عن طاعته

 التحالف معه ضد اخلطر الداهم، ولكن ال حياة ملن تنادي، فلم ينهض أحد ملساعدته، وقد أوجز ابن األثري

فما نرى يف ملوك اإلسالم من له رغبة يف اجلهاد وال يف نصرة الدين بل كل : "حالة احلكام املسلمني فقال 

  .4"منهم مقبل على هلوه، ولعبه، وظلم رعيته، وهذا أخوف عندي من العدو

نفسه من ضمن معظم جنوده، وتفرق من جنا منهم يف النواحي، وكان هو  بعد أن فقد جالل الدين

من فر، ومل يعلم املغول املوقع الذي قصده، أو الطريق الذي سلكه، فإنه واصل سريه هائما على وجهه وحيدا 

من : فأنكره ملا عليه من اجلواهر والذهب، وعلى فرسه، فقال له  فلقيه فالح من قرية بأرض ميافارقني"منفردا، 

فأنزله وأظهر إكرامه، فلما نام قتله بفأس كانت - وكانوا قتلوا للفالح أخا-رزميةأنا ملك اخلوا: أنت ؟ فقال 

  .م1231أوت  16/ هـ  628شوال سنة  15وكانت وفاته يف . 5"عنده، وأخذ ما كان عليه

                                                            
 .169املرجع السابق، ص : العريين  )1
  .383، ص 9املصدر السابق، ج :  ابن األثري )2
 نفسه )3
 .384 ص نفس املصدر، )4
الذي كان ويذكر النسوي،  .85املرجع السابق، ص : الغامدي ؛ 217، ص 12، ج 6 املصدر السابق، مج: ابن كثري  )5

كاتبا ووزيرا ومالزما جلالل الدين منكربيت، رواية أخرى حول مقتله ، جاء فيها، أنه بعد أن وصل السلطان إىل قرية من قرى 
إنين أنا السلطان فال تستعجل يف أمري، ولك اخليار يف : فقال لكبريهم سرا: "ميافرقني، أحاط به األكراد ومهوا بقتله 

فرغب الرجل يف إيصاله إىل بالده، . شهاب الدين، فيغنيك، أو إيصايل إىل بعض بالدي فتصري ملكا إحضاري عند امللك املظفر
 = به إىل عشريته وحلته، فتركه عند امرأته ومضى بنفسه إىل اجلبل إلحضار خيله، فبينا الرجل غائب إذ واىف شخص ىومش
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. غولزالت الدولة اخلوارزمية، وزال معها السد املنيع الذي كان يقف يف وجه امل بوفاة جالل الدين  

نئوين به وتفرحون، سوف : "وملا جاء مجاعة إىل األشرف موسى، لتهنئته مبوت السلطان اخلوارزمي، قال هلم 

ما كان اخلوارزمي إال مثل السد . ترون غبة، واهللا لتكونن هذه الكسرة سببا لدخول التتار إىل بالد اإلسالم

كان اخلوارزمي يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها . فالذي بيننا وبني يأجوج ومأجوج، فكان كما قال األشر

وبعد أن  1".وهو يقاتل(...) بعساكره، يترجلون عن خيوهلم ويلتقون بالسيوف، ويبقى الرجل منهم يأكل 

 أصبحوا جياورون احلكام املسلمني يف بغداد،. أزاح املغول أكرب عقبة يف طريقهم، وختلصوا من أخطر عدو هلم

وأصبح الطريق مفتوحا وميسرا ملواصلة الغزو، وقد يتحول ما بقي من حكام، إىل . وبالد الروم، واأليوبيني

  .غنيمة سهلة ولقمة سائغة للمغول

  اإلستيالء على بالد الكرج وأرمينيا الكربى واجلزيرة – د

يف اجلزء الشمايل الغريب  ، أقام القائد جرماغون1241و 1231/ هـ  639-628وبني سنيت   

 وهامجت فرقه العسكرية ديار بكر. ومن هناك واصل محالته العسكرية، حىت بلغ أرمينيا والكرج. إلقليم إيران

وقد أورد . ناشرة اخلوف والرعب يف قلوب الناس 2وأرزن الروم، وميافارقني، وماردين، ونصيبني، وسنجار،

ولقد حكى يل عنهم حكايات " هـ، قصصا تثري العجب واألمل، منها  628ري ضمن حوادث سنة ابن كث

يكاد سامعها يكذب ا من اخلوف الذي ألقاه اهللا سبحانه وتعاىل يف قلوب الناس منهم، حىت قيل إن الرجل 

حدا بعد واحد، ال الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب، وبه مجع كثري من الناس، فال يزال يقتلهم وا

ولقد بلغين أن إنسانا منهم أخذ رجال، ومل يكن مع التتري مايقتله به، . يتجاسر أحد ميد يده إىل ذلك الفارس

                                                                                                                                                                                          

السبيل إىل ذلك، وقد : اخلوارزمي، وهال تقتلونه ؟ فقالت ما هذا : كردي من السفلة واألرذال، وبيده حربة، فقال للمرأة =
كيف تصدقونه بأنه السلطان ؟ وقد قتل يل خبالط أخ خري منه، فضربه : فقال الكردي . أمنه زوجي، وعرف أنه هو السلطان

 .).382-381ص املصدر السابق، : النسوي .". (باحلربة ضربة أغنت عن الثانية، وأحلقته بالنفوس الفانية
والقاهرة، قدم له  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر)) : هـ 874-813( مجال الدين أيب احملاسن يوسف( ابن تغري بردي )1

 .246، ص 6ج . 1992وعلق عليه حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .386- 384، ص 9املصدر السابق، ج :  ابن األثري )2
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. فقال له ضع رأسك على األرض، وال تربح، فوضع رأسه على األرض، ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله به

طريق، فجاءنا فارس من التتر، وقال لنا حىت يكتف وحكى يل رجل قال كنت أنا ومعي سبعة عشر رجال، يف 

بعضنا بعضا فشرع أصحايب يفعلون ما أمرهم فقلت هلم هذا واحد فلم النقتله ورب ؟ فقالوا خناف، فقلت 

فأخذت سكينا وقتلته . فو اهللا ماجسر أحد يفعل ذلك. هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلعل اهللا خيلصنا

  1".وهربنا فنجونا

حيث وصلت  م، من بغداد1236 – 1234/ هـ  634-632اقتربت القوات املغولية بني سنيت   

لقد كان الغرض من هذه الغارات هو السلب والنهب، . ، وهي من أراضي اخلليفة2وسامراء إىل إربل

جديدة إىل األراضي اإلمرباطورية،  واستكشاف الطريق، ومل يكن يف نية القوات املغولية آنذاك، ضم أراضي

ألن املبادرة يف التخطيط لغزو أراضٍ جديدة، ومسألة ضمها إىل أراضي الدولة، البد أن يقرره القادة املغول يف 

ومل تقتصر اهلجومات املغولية على البالد اإلسالمية فقط، بل مشلت أيضا، اإلمارات واملمالك  3.قراقورم

العاصمة  ، مث آينم، ودخلوا عاصمتها تفليس1236املسيحية، حيث استوىل املغول على بالد الكرج سنة 

  4.القدمية ألرمينيا الكربى

 le)، ور الكر(l'Aras) م من احتالل األراضي الواقعة بني ر الرس1238سنة  متكن جرماغون

Kour)ومل يكونوا أقل مهجية . وهي املنطقة اليت كانت تسمى قدميا بأرمينيا الكربى وأرمينيا الصغرى 5؛

ونظرا لكثرة عددهم فقد شبههم أحد املؤرخني األرمن . وبطشا من املرات السابقة يف األراضي اإلسالمية

حىت األرض . ساقطة بغزارةأو كاألمطار املت. باجلراد املنتشر يف السهول، واجلبال، واألودية، وكل األراضي

                                                            
 .385ص  ،9املصدر السابق، ج :  ابن األثري )1
  .181املرجع السابق، ص  :الصياد  )2
 .184املرجع السابق، ص  :الغامدي  )3
 .182- 181، ص املرجع السابق :الصياد  )4
5( D'ohsson C. : Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour bey ou 

Tamerlan, Frederik Muller, Amsterdam, 1852. T. III, p. 75.                                                       
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عجزت عن توفري مأوى أو ملجإٍ، خيتبئ فيه الناس هروبا من املغول، ومل تعد جدران القالع واحلصون قادرة 

  .وذه التوسعات أصبح املغول جياورون أمالك السالجقة يف بالد الروم 1.على توفري احلماية املطلوبة

  :احلرب ضد سالجقة الروم  – هـ

، املوقف الناجم )م1237- 1219/ هـ  643-616( استغل السلطان السلجوقي كيقباد األول  

اخلوارزمي، وقيام جنوده املتفرقني يف النواحي، بالعبث وقطع الطرق، والتعدي  عن مقتل السلطان جالل الدين

، ليتوسع يف احلوض ضافة إىل فراغ الساحة السياسية من أي منافس له يف شرقي األناضولعلى اآلمنني، إ

، على حساب األيوبيني، فأرسل جيشا إىل بالد األرمن، بقيادة كمال الدين كاميار األوسط لنهر الفرات

  2.وكل احلصون الشرقيةاستوىل على خالط وبدليس، 

، أثارت هذه التوسعات السلجوقية، القلق واخلوف يف نفوس األيوبيني، فشكل الكامل حممد األيويب  

أن حيدث  وهكذا بدال من. ، حلفا مكونا من امللوك واألمراء األيوبيني حملاربة كيقباد األولصاحب مصر

وقد . حتالف بني احلكام املسلمني ضد خطر املغول الزاحف أمامهم، راحوا يتصارعون وحيارب بعضهم بعضا

هـ  634إىل سنة  629من سنة (استمرت هذه احلرب بني السالجقة واأليوبيني ما يزيد عن ستة سنوات 

ت وحتالف األمراء ضد بعضهم وما زاد الطني بلة، أن األسرة األيوبية، شهدت صراعا). م1236/  1231/

  3.واجلزيرة البعض، مما أدى إىل انتشار الفوضى يف مشايل بالد الشام

، واإلستيالء على املواقع املهمة كل هذه الظروف كانت عوامل مشجعة لتوسع املغول يف آسيا الصغرى  

  4.ومصر وبالد الشام تبقى من العامل اإلسالمي، وخباصة العراقفيها، واختاذها قواعد انطالق الحتالل ما 

                                                            
1( Guiragos de Kantzag : Fragments relatifs aux Mongols, traduits par Dulaurier Ed. Ds. : J. 

                               série, T. XI, P. 217.                                   ememars 1858. 5-A., Paris, fevrier  
 .88تاريخ املغول، ص  :طقوش  )2
  .89-88، ص نفس املرجع )3
 .90، ص نفس املرجع )4
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، فأوفدوا إليه مشس وهي آنذاك حتت حكم كيقباد األول 1تطلع املغول إىل السيطرة على بالد الروم  

وكان كيقباد . يطلبون فيها من السلطان السلجوقي الدخول يف طاعتهمالدين عمر القزويين حامال له رسالة، 

قد أدرك أنه من حسن السياسة مهادنة املغول يف تلك الفترة، فكتب رسالة جوابية وجهز اهلدايا، لكنه تويف 

وبعده أمت . م1237جوان  30/ هـ  634شوال عام  3قبل مغادرة الوفد بالد الروم، وكانت وفاته بتاريخ 

ومعه الرسالة اجلوابية اليت  ، وغادر الوفد املغويل قيصريةما بدأه والده كيخسرو الثاين فته وابنه غياث الدينخلي

  2.تعلن الطاعة للمغول

وقد . وآران قائدا للقوات املغولية يف موقان بالشلل، فحل حمله باجيو ويف هذه األثناء أصيب جرماغون  

ومل يكتف بإعالن . ، نظرا ملوقعها املؤثر يف السياسة التوسعية للمغولقرر القائد اجلديد، احتالل بالد الروم

، حىت متكن من السيطرة عليها الطاعة من قبل السالجقة، بل استهل عمله بشن هجوم كاسح على أرزن الروم

  3.م، وحل ا البالء، فسبيت النساء واألطفال وقتل الرجال1242/هـ  640سنة 

  التحالف بني السالجقة ومملكة أرمينيا - 3

ألعيان ، إىل عقد اجتماع عام بعد الكارثة اليت حلت بأرزن الروم، دعا السلطان كيخسرو الثاين  

  :وقد متخض عنه أمران . الدولة لدراسة املوقف

ال يغرنك أنك بتخريبك إحدى مدننا قد تغلبت على : "جاء فيها  تقرر توجيه رسالة ديد إىل باجيو :األول 

السلطان وانتقصت من قوته، فإن مدين كثرية ال حتصى، وجنودي ال تعد، فامكث حيث أنت وانتظر وصويل 

  4".ك، سوف آيت ألقابلك والسيف بيديإلي

                                                            
  .231، ص 4أنظر اخلريطة رقم  )1
 .273تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )2
 .91-90تاريخ املغول، ص  :طقوش  )3
  .284تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش  )4
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وقد حذرهم من . وحلب وأرمينيا الصغرى إىل تقدمي املساعدة تقرر دعوة ملوك وأمراء إقليم اجلزيرة :الثاين 

  1.أن املغول سوف لن يستثنوا أحدا

رسالة إىل السلطان السلجوقي، محلها والده قسطنطني، وعد  ملك ارمينيا الصغرى أرسل هيثوم األول  

وحسب بعض املؤرخني فإن  2.ويبدو أن ملك أرمينيا استخف بالسلطان منتظرا النتيجة. فيها بتقدمي املساعدة

واحلقيقة أن األرمن مستغلو فرص، وال ميكن أن يشاركوا يف قتال مع السالجقة  3.ملك أرمينيا خالف وعده

  4.لعداوة التارخيية بينهمانظرا ل

  معركة كوساداغ - 4

 أن حيشد جيشا بلغ عدد أفراده عشرون ألفا، وانضم إليهم يوحنا ليميناتا استطاع كيخسرو الثاين  

(Jean Liminata) ومل يكن هذا اجليش ميثل حتالفا حقيقيا بقدر ما كان . بألفي فارس من جزيرة قربص

يف حني بلغ عدد أفراد اجليش املغويل . 5جيمع بني مرتزقة أغراهم الذهب الذي دفعه إليهم السلطان السلجوقي

 وضم هذا اجليش متطوعني كرج وأرمن للثأر من املسلمني، لكن باجيو 6.ثالثني ألفا من الفرسان الشجعان

  7.أعاد معظمهم إىل بالدهم قبل نشوب القتال، وأبقى على املتطوعني الذين يثق م

ومل تكن املسافة بينهما بعيدة، وبدأ . وأرزجنان ، بني أرزن الروموعسكر الطرفان يف سهل كوساداغ  

هم املغول بالسهام، تراجع السالجقة ودبت الفوضى يف اجليش السلجوقي اهلجوم، ومبجرد أن رد علي

                                                            
  .285- 284تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش  )1
 .287، ص املصدر السابق :ابن العربي  )2
3( D'ohsson, op.cit, p. 81,86.  
 .285، ص املرجع السابق: طقوش  )4
 .169، ص املرجع السابق:  ؛ بوعمامة286املصدر السابق، ص  :ابن العربي  )5
6(  Hayton : La flor des estoires de la terre d'orient, Ds. : R. H. C. D. A., T. II, p. 158.  
 .285، ص املرجع السابق :طقوش  )7
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م، اسفرت عن انتصار املغول، 1243هـ  641ودارت بينهما رحى معركة عنيفة يف عام  1.معسكرهم

مفرا من  ومل جيد السلطان كيخسرو الثاين. خيمة السلطان وبها ودخل باجيو وفرار أفراد اجليش السلجوقي،

مث جرت عملية مطاردة حمدودة للفلول السلجوقية، وغنم املغول . آخذا معه امرأته وأبناءه 2اهلروب إىل أنقرة،

  3.كثريا من الذهب والفضة واجلمال واخليول والبغال واملواشي، مما تركه السالجقة وراءهم

 فدخلوها وبوها، مث توقات ، فتوجهوا إىل سيواسبعد املعركة شرع املغول ينتشرون يف بالد الروم

فأحرقوا الدور الفخمة ونكلوا بالزعماء واألحرار وجعلوا يطعنوم بالسيوف، حىت " 4.وقيصرية واستباحومها

فلما مسعت خرب النكبة أخذت ابنتها أخت  أما أم السلطان. واستاقوا الصبيان والصبايا سبيا. انتزعوا كل ما هلم

 5،"والذت بالبارون قسطنطني أب امللك هيثوم السلطان وعبيدها، وجواريها، وكنوزها، وسارت إىل قيليقيا

  .فكانتا مثل املستجري من الرمضاء بالنار

وبعد . ، مبعوثا من السلطان السلجوقي يعرض عليه السلموهو يف خميمه يف سيواس وتلقى باجيو  

مباحثات، قبل السلطان دفع جزية سنوية للمغول قدرت بـأربعة آالف دينار نقدا، مع تسليم كميات من 

وذا أضحت  6.هذه األنباء بكل فرح وسرور وقد تلقى كيخسرو الثاين. األقمشة، وعدد من اخليول والعبيد

  7.دولة سالجقة الروم تابعة للمغول

                                                            
1( D'ohsson : op. cit., p. 81. 
 .287السابق، ص املصدر  :ابن العربي  )2
 .287، ص تاريخ سالجقة الروم :طقوش  )3
4( D'ohsson : op .cit., pp. 81-82.  
 .287، ص املصدر السابق :ابن العربي  )5
6( D'ohsson : op .cit., pp. 82-83. 
 .92تاريخ املغول، ص  :طقوش  )7



82 
 

أشد ما وقع يف التاريخ السلجوقي من كوارث، بل إا أكرب كارثة حلت  تعد معركة كوساداغ"  

وميكن القول أن التاريخ الذي بدأ  1".بالدولة السلجوقية، وكانت إيذانا بنهاية دورها السياسي يف املنطقة

م، أي أن دولة سالجقة الروم بدأت تسري 1243/ هـ  641، بدأ يزول سنة1071سنة  ردمبعركة منازك

  .يف طريق اإلحندار

  :بعد املعركة  األول موقف هيثوم – 5

  :عربون الوالء للمغول  –أ 

قد  يراقب األحداث وينتظر ما ستسفر عنه من نتائج، وملا رأى أن كيخسرو الثاين كان هيثوم األول

أصبح تابعا للمغول، وأن هؤالء قد بسطوا أيديهم على بالد السالجقة، أدرك أنه أمام قوة ال قبل له ا، وأن 

ولذلك قرر هيثوم أن يسبق . آجال بالده أصبحت مهددة من القوى اجلديدة، وأن دوره سيحني عاجال أم

. األحداث، وال ينتظر إىل غاية وصول اآللة املغولية إىل قصره، بل هو الذي سيذهب إليهم قبل فوات األوان

والواقع أن األرمن هللوا النتصار املغول، ورأوا فيهم القوة اليت كانوا ينشدوا للقضاء على اإلسالم، واملسلمني 

  .القوة كفيلة بتوفري احلماية هلم، وجلميع املسيحيني يف البالد، إن هم أحسنوا التعامل معهايف املنطقة، وأن هذه 

، االتصال باجلار اجلديد، القادم من الشرق والتقرب منه، بدال من وقرر امللك األرميين هيثوم األول

، كاعتراف بالتبعية لني دايا مثينة، إىل باجيوم، سفراء حمم1244التحالف مع الغرب األوريب، فأرسل يف ربيع 

، وبعض القادة املغول، طلب من السفراء، أن يسلِّموا والوالء، ولكن القائد املغويل، وحبضور أرملة جرماغون

وقد . هربا من املغول بعد معركة كوساداغ يقيااللتني جلأتا إليه يف قيل قبل كل شيء، أم وأخت كيخسرو الثاين

أعاد باجيو هذه السفارة األرمينية حممال إياها هذا اجلواب القاسي، وأرسل معها وفدا مغوليا لتمثيله لدى امللك 

                                                            
  .289تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )1
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وقد أذعن هيثوم لطلب املغول، بل وأرسل إىل باجيو كتابا يفيض بالوالء واالحترام، وتلقى منه شهادة  .األرميين

  1.اعتراف بالتبعية للخان الكبري

محاية امرأتني جلأتا إىل بالطه وقت  ملك أرمينيا الصغرى وكانت الشهامة تتطلب من هيثوم األول"

الشدة، لكنه ضرب بقواعد العرف، واألخالق، عرض احلائط، واختار أن يتقرب إىل املغول على حساب املثل 

وقد استنكر امللوك، واخلاصة، والعامة من الناس هذا  2."والفضيلة، فسلم زوجة احلاكم املسلم وابنته إىل باجيو

  .4"أخبث عدو لإلسالم"بأم  وقد وصفهم العمري 3.دوا استياءهم من األرمنالعمل، وأب

، من أن املغول سوف لن يهامجوا بالده مستقبال، وأدرك بأن عهد وبعد أن اطمأن هيثوم األول

وامتنع عن . وعدة قالع أخرى براكانا،السالجقة قد ولَّى، تنمر وأخذ يهاجم أمالكهم، فاستوىل على قلعة 

  5.دفع اجلزية للدولة السلجوقية

  انتقام السالجقة من األرمن –ب 

وقرروا حماربة األرمن واالنتقام منهم،  6،استغل السالجقة انسحاب القوات املغولية من بالد الروم  

، على فأرسل السلطان وزيره الصاحب مشس الدين األصفهاين 7.مستغلني بعض الرتاعات اليت حدثت بني األرمن

                                                            
1(  Guiragos de Kantzag : Fragments, p. 431-432. التامغا"هذه الشهادة يسميها املغول ؛ "(al-tamga) وهي ،

  .(.Ibid., note n°1)حتمل طابعا من ذهب من توقيع اخلان الكبري 
 .234، ص ودراسات حبوث: عاشور  )2
  .287املصدر السابق، ص : ابن العربي  )3
  .82املصدر السابق، ص :  العمري )4
 .290-289تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش  )5
 يبدو أن كثرة احلروب قد أكت املغول ودوام، فانسحبوا من املنطقة بعد أن وضعوا حاميات يف املدن الكربى يف األناضول" )6

" وخالط وآمد والرها ونصيبني ومدنا أخرى يف بالد مابني النهرين مكتفني، إىل حني، مبا أخضعوا من البالد الواقعة يف مشايل حبرية وان
  .).6، هامش 290، ص املرجع السابق :طقوش (
، وهو صهر قسطنطني، (Lampron)هذه الرتاعات تتمثل يف مترد قسطنطني حاكم منرون  .173املرجع السابق، ص : بوعمامة  )7

 .Guiragos de Kantzag : Fragments, Ds :أنظر . الثاين، وقد تعاون مع السالجقة ضد ملك أرمينيا الصغرى أب امللك هيثوم
J. A., p. 433-436.                                                                                                                                         
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كن م، فحاصرها حصارا شديدا، وأحدث شقوقا يف أسوارها، ول1245سنة  رأس جيش ضخم إىل طرسوس

مث بلغه خرب وفاة . املدينة امتنعت عنه، بسبب سقوط أمطار غزيرة، وتراكم األوحال، مما حال دون تقدم الفرسان

  2.م، فاضطر إىل االنسحاب، قبل وصول اخلرب إىل األرمن1246/ هـ  644سنة  1،السلطان كيخسرو الثاين

، يعاتبه وحيذره ويطلب منه رسالة إىل امللك هيثوم األولقد أرسل  -قبل انسحابه–وكان الوزير 

ووجد امللك األرميين نفسه . إرسال الضريبة املفروضة يف آجاهلا، وإن مل ميتثل ألوامره، فسيخضع البالد بالقوة

 السالجقة قلعة براكانافأعاد إىل . املغول، قد انسحبوا من املنطقة) أسياده(يف وضع حرج، ألن حلفاءه ومحاته 

  4.وعاد الضغط السلجوقي اجلديد على أمالك هيثوم 3.وعدة قالع أخرى، وتعهد بدفع الضريبة املتأخرة

  : قراقورم إىل مسبادسفارة ج ـ 

 البشري اجلديد، وأن شهادة باجيوأدرك هيثوم أنه ال سبيل حلماية بالده إال بالتحالف مع هذا العنصر   

ومن دون . 5بتبعية هيثوم األول للمغول، غري كافية، بل جيب احلصول على شهادة من اخلان الكبري يف قراقورم

شك، قد وصلته أخبار السفارات البابوية إىل املغول، وبعد مشاورات مع أمرائه وبعض األعيان األرمن، قرر 

                                                            
وهو أكرب إخوته، كما تزوج من جاريتها  ابنة كاهن بيزنطي هي بردوليا أجنب منها ابنه عز الدين كيكاوس تزوج كيخسرو الثاين" )1

سالم بعد زواجها، ة الكرجية تامار، وقد اعتنقت اإلوتزوج أيضا من األمري ،البيزنطية وأجنب منها ابنه األوسط ركن الدين قلج أرسالن
يضا من األمرية غازية خاتون، ومل تذكر لى أخويه بفعل تأثري أمه، وتزوج أالذي فضله ع ،كيقباد صغر عالء الدينوأجنب منها ابنه األ

 ). بتصرف. 292، ص املرجع السابق: طقوش ." (الثالثة على العرشهؤالء اإلخوة  وقد تنافس. املصادر أنه أجنب منها
 .290-289املصدر السابق، ص : ابن العربي  )2
  .291تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )3
، 36ارخيية املصرية، مج يف اجمللة الت. سفارات األرمن إىل املغول وأثرها على العالقات األوربية املغولية: عطية حسني حممد  )4

  .206ص  .1989سنة 
م، 1234/ هـ  631أمر أوكتاي ببنائها يف عام . وتكتب قَره قُرم أيضا، مدينة يف منغوليا على ر أورخون: قراقورم  )5

وقد أطلق عليها اسم أوردو باليغ، أي مدينة البالط، لكن بفعل قرا من جبال قراقورم اشتهرت يف التاريخ ذا االسم، 
  .).106تاريخ املغول، ص : طقوش (. عاصمة هلموجعلها أوكتاي ومن حكم بعده من املغول 
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للقيام ذه املهمة بدال  1ولكنه رأى، تكليف أخيه وقائد قواته مسباد. التوجه إىل البالط املغويل يف قراقورم

  2.عنه

ألول، إذ قبل أن يتوجه هو بنفسه، ويغامر حبياته، عليه أن يكتشف وكانت فكرة ذكية من هيثوم ا

  4.لفكرة التحالف مع مملكة أرمينيا، خاصة وأن السفارات البابوية عادت خائبة 3مدى تقبل اخلاقان اجلديد

وقد محل . م، ودامت رحلته ما يقارب األربع سنوات1247/ هـ  645سنة  من سيس خرج مسباد  

، وكان اهلدف من هذه السفارة هو طلب املساعدة )1249-1241( 5معه هدايا نفيسة، إىل اخلاقان كيوك

                                                            
م، 1208، ولد سنة األول ، وأخ امللك هيثوم(Constantin)هو ابن قنسطنطني :  (Connétable Sempad) مسباد )1

اليت أصبحت  (Connétable)وتدل كلمة الكند سطبل . إىل قصره الثاين وكان ال يزال شابا حينما استدعاه امللك ليون
حولية مملكة "مساه  وضع كتابا . لصيقة بامسه أنه اشتغل كرئيس إلصطبالت امللك األرميين مث ترقى إىل قائد للجيش األرميين

احتفظ . 1335ملها بعده كاتب جمهول إىل غاية م، مث أك1274و  952، يتناول األحداث اليت جرت بني "أرمينيا الصغرى
  .(.Dulaurier, op. cit., p. LXXV, 776, 606-609)  .م1276مسباد بوظيفته إىل غاية موته سنة 

2( Hayton : op. cit., p. 164.  
فتنازع األمراء املغول فيما بينهم بشأن انتخاب ، يف قراقورم م، أن تويف اخلان أوكتاي1242هـ  640وحدث يف عام " )3

، وجاهدت ا خاتون الوصاية على العرش، وساندت ترشيح ابنه األكرب كيوكت يف هذه األثناء، أرملته توراكينوتول. خلف له
تواترت الوفود من  ".م1246/ هـ  644مدة أربعة أعوام حىت جنحت يف إقناع املعارضني، فتوىل العرش املغويل يف عام 

: العريين ( .الشرق والغرب إىل العاصمة املغولية قراقورم حلضور حفلة تتويج اخلان اجلديد وتقدمي الوالء والطاعة واهلدايا له
  .).294ص  املرجع السابق،

 (Jean de Plan Carpin) سفارتني األوىل قادها الراهب الفرنسسكاين يوحنا بال ن كاربيين  أوفد البابا انوسنت الرابع )4
يف أوت  الوسطى، حىت بلغ معسكر اخلان بالقرب من قراقورم وبراري آسيا ، واجتاز روسيا1245الذي غادر ليون يف أفريل 

فاستقبل مبعوث البابا مبا يليق من . خانا على كل املغول الذي انتخب كيوك) قوريلتاي(، فشهد جملس األمراء 1246
غري أنه حينما تبني له أن البابا يدعوه إىل اعتناق املسيحية، مل يسعه إال أن يرد عليه، طالبا منه أن يعترف بسيادته، . االحترام
غري أن البابا مل يشأ أن تتحطم أوهامه، فوجه سفارة أخرى برئاسة . يقدم عليه مع سائر أمراء الغرب، لبذل ميني الوالء له وأن

حيث التقى بالقائد املغويل بيجو، يف ماي  ، ومضى إىل تربيزفاجتاز الشام (Ascelin)راهب دومنيكاين امسه اسكلني 
  ).D'ohsson : op. cit, pp. 207-230؛ 190- 189املرجع السابق، ص : العريين : انظر . (1247

 Dont li dit conestable ala au seignor des Tartars)،توجه إىل خان املغول مونكو أن مسباد يذكر هايتون )5

Mango Can)،  و  1251م والفترة اليت حكمها مونكو خان هي مابني 1250و  1247كانت بني واملعروف أن الرحلة
وليس مسباد، والراجح من خالل الدراسات التارخيية أن هايتون  األول والواقع أن الذي التقى مبونكو هو امللك هيثوم. 1259

 أما ابن العربي، فيذكر أن الذي حضر حفل تتويج كيوك. م1307، و كتب كتابه سنة 1308و  1230عاش فيما بني 
 ، والثابت أن الذي مثَّل)ورد امللك هيثوم والكرج والفرنج مكرمني(مث يقول ) ومن قيليقية امللك هيثوم(خان هو امللك هيثوم األول 
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، 2م1248/ هـ  646سنة راقورموصل مسباد إىل ق. 1لتوقيف األطماع السلجوقية يف مملكة أرمينيا الصغرى

وعلى . وأحسن كيوك استقبال مبعوث امللك األرميين، وقد أبلغه أن أخاه مستعد ليكون من أتباع اخلان الكبري

. إثر ذلك، تلقى مسباد وعدا من اخلان ملساعدة األرمن يف استرجاع ما استوىل عليه السالجقة من مدن وقالع

وحيمل معه شهادة من اخلان  3على حد تعبري ابن العربي،" مكرما"م، 1250سيس سنة وعاد السفري إىل 

 يف طريق العودة، كتب من مسرقند وملا كان مسباد 4.ووحدا الكبري تضمن سالمة ممتلكات هيثوم األول

- 1218( ، أرسلها إىل هنري األول ملك قربص)هـ 646(م 1248فيفري  6حتمل تاريخ  5رسالة

، حتدث فيها عن قوة املغول وإتقام لفنون القتال، وأهم ما فيها ما تضمنته من ، زوج شقيقته ستيفاين)1253

ري، عكس املسلمني الذين يعانون من اضطهاد السلطات وصف حلالة املسيحيني حيث حيظون يتسامح كب

، ويؤكد أن ويقول أنه شاهد العديد من الكنائس، وزار بعضها وتعبد فيها ورأى فيها صورة املسيح. املغولية

  6.خان قد أمر حبرية العبادة للمسيحيني وعدم التعرض هلم إطالقا كيوك

مثل بقية املغول، لكنه كان يعيش وسط  7ان، على الرغم من أنه كان شامانياوالواقع أن كيوك خ

، املسيحي بتربية كانت تدين باملسيحية، وقد عهدت إىل األمري قداق حميط مسيحي، فأمه توراكينا خاتون

                                                                                                                                                                                          

 Moi, le connectable Sempad, je me rendis chez les) األرمن يف هذا احلفل هو مسباد حيث يقول يف حوليته =

Tartares)  ) ؛291-290ابن العربي، املصدر السابق، ص : انظر Hayton, op. cit., p. 164 Sempad, op. cit., p. 
651.;.(  

  .207، ص املرجع السابق: عطية حسني حممد  )1
2( Sempad : op. cit., p. 651. 
  .291ص املصدر السابق،  :ابن العربي  )3
 .214ص املرجع السابق،  :الصياد  )4
  .األولانظر نص هذه الرسالة يف امللحق  )5
 209-207، ص املرجع السابق: عطية حسني حممد  )6
هي نوع من الديانة الوثنية، كانت تتمثل يف عبادة كل شيء يسمو على مدارك املغول، ويصعب على ": الشامانية  )7

عبادة كل ما خيشونه ويرهبونه، فلهم آهلة يف النهر واجلبل والشمس والقمر والربق اخلاطف أفهامهم، كما تتمثل أيضا يف 
وإذا كان املغول يتقربون إىل هذه اآلهلة، فإم كانوا يفعلون ذلك دفعا لشرها وأذاها، وإبعاد غضبها وجلب . والرعد القاصف

وفضال عن ذلك، كان أتباع هذه . محاية أبنائهم وحيوانامرضاها، راجني منها الصحة يف أجسامهم وعقوهلم، ملتمسني إليها 
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فليس غريبا أن حيظى املسيحيون يف مثل  1.مسيحيا ومن املقربني منه إبنها، وكان مستشاره ووزيره جينقاي

ويدعي ابن العربي أن كيوك كان مسيحيا، . هذه الظروف، باملعاملة احلسنة اليت وصفها مسباد يف رسالته

  2.ويروي قصة غريبة  تدل على قمع املسلمني فعال

كانت تقوم جبهود مضنية ونشيطة، لنشر  وما ميكن استنتاجه من هذه الرسالة، أن البعثات التبشريية

مبالغة، يف وصف انتشار الديانة املسيحية بني شعوب وسط  ورمبا أبدى مسباد. املسيحية يف هذا اجلزء من العامل

  3.، واألراضي الصينية، والشرق بوجه عام، وبني خانات املغول وأسرهم على وجه اخلصوصقارة آسيا

، أا زرعت فيهم األمل بإمكانية استغالل العنصر ألهم يف هذه الرسالة بالنسبة للمسيحيني يف أورباوا  

، لنشر املسيحية )1254-1243( املسيحي يف صفوف املغول، وأن املشروع الذي بدأه البابا انوسنت الرابع

وقد تزامنت هذه الرسالة مع وصول لويس . بني املغول، و التحالف معهم حملاصرة املسلمني، ميكن أن يتحقق

ي أن ومن الطبيع. للقيام حبملته الصليبية ضد مصر م، إىل جزيرة قربص1248سبتمرب  21بتاريخ  التاسع

، رواية صهره سفري أرمينيا لدى املغول، وهو ما خيتلف متاما يسمع امللك الفرنسي من هنري األول ملك قربص

                                                                                                                                                                                          

الديانة يعبدون أرواح أجدادهم، العتقادهم أن هلذه األرواح سلطانا كبريا على حيام، كما كانوا يؤمنون بالقوى = 
ا كانوا يدعون دراسة وهلذا كانوا يعنون عناية كبرية بالتنجيم، كم. السحرية؛ فال غرو أن كان لكهنة هذا الدين خربة بالسحر

املرجع السابق، : الصياد ". (العالقات بني األرواح اليت حيضروا، وحيصلون بواسطتها على كشف الغيب، والتنبؤ باملستقبل
  .).335ص 

 .199- 198 املرجع السابق، ص: الصياد  )1
وعرفت يومئذ . ارتفع شأن املسيحيني يف عهده وحفل معسكره باالساقفة والكهنة والرهبان ،مسيحيا قوميا وكان كيوك" )2

ولسوء . امرأة عربية امسها فاطمة خاتون أحرزت القرىب لدى توركينا خاتون والدة كيوك خان واطلعت على غوامض أسرارها
فرفضت . خوتك فبعث وطلبها من أمهلى إا ساحرة تتحامل عليك وعاحلظ رفع بعضهم الدعوى عليها لدى كيوك خان بأ

وقد عروا فاطمة . وحدث بسبب ذلك خالف بينه وبني أمه وما عتم أن ماتت األم كذلك. طلبه فأحضرها قسرا وقتلها
فخاطوا منافذها الظاهرة واخلفية وجعلوها يف لباد . وتركوها أياما دون أكل وشرب وظلوا يصفعوا حىت أقرت بأا ساحرة

ولوال ذلك الستولت بعد قليل على كل اململكة بسبب . نسبائها الذين كانوا جيتمعون عندهايف املاء، وفتكوا جبميع أأغرقوها و
 .). 291ص  املصدر السابق،: ابن العربي " (توركينا امللكة ااستئناس 

 .319ص املرجع السابق،  :الغامدي  )3
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ورمبا كان هذا دافعا قويا بالنسبة للملك الفرنسي، ليحاول  1.عن الروايات اليت عاد ا سفراء البابا سابقا

وقد شرع فعال يف العمل ضدهم، أمال يف أن ينجح هو فيما فشلت  2ضد املسلمني،استمالة املغول وحتريضهم 

  .فيه البابوية

   زيارة هيثوم األول إىل قراقورم - د 

تلقى امللك هيثوم األول دعوة،  3م،1251/ هـ  649خاقانا على املغول سنة  بعد انتخاب مونكو  

 13غادر امللك األرميين بالده متجها إىل البالط املغويل يف  4.لزيارة اخلان اجلديد عن طريق القائد املغويل باتو

 ، أول ملك يذهب بنفسه إىلويعترب هيثوم األول 6و خرج متنكرا خوفا من السالجقة، 5م،1254ماي 

                                                            
  .4، هامش رقم 85انظر ص  )1
، تنطوي بعثة مغولية أوفدها القائد املغويل اجليغداي، حاكم فارس أثناء محلته الصليبية وهو يف قربصتلقى امللك الفرنسي  )2

 ذه الرسالة، بادر بإرسال سفارة من الرهبان إذ فرح لويس التاسعو. غول من ميل وتعاطف مع املسيحيةعلى مايكنه امل
 وملا وصلت السفارة إىل. الدومنيكان، برئاسة اندريا لوجنيمو اخلبري يف السفر إىل املغول، ومحلت معها العديد من اهلدايا

عتربت اهلدايا أرملته أوغول قيميش، تقوم بالوصاية على العرش، فاستقبلت السفارة وا قد مات، وأن تبني هلا أن كيوك قراقورم
حامال خطابا يدعو امللك إىل إرسال املزيد من  وعاد اندريا من منغوليا. املرسلة من امللك الفرنسي جزية يؤديها التابع للسلطان

بعث امللك الفرنسي سفارة أخرى برئاسة الراهب . اهلدايا كل سنة، ومل يكن ردها خيتلف عن الردود املغولية السابقة
إذا : "يف قراقورم، ومحله رسالة إىل امللك الفرنسي، جاء فيها  ، واستقبله مونكو1253، سنة لفرنسسكاين وليم روبروكا

عرفت أوامرنا وأطعتنا ابعث إلينا بسفرائك، وإذا مل تطعنا فال تقل لنفسك أن بيننا وبينكم حبار وجبال، فستعرف مايف 
 .).213، ص املرجع السابق: ؛ عطية حسني حممد 191-190 املرجع السابق، ص: العريين ( ".قيام بهمقدورنا ال

 .160ص  املرجع السابق،: الغامدي  )3
4( Guiragos de Kantzag : Fragments, p. 664. 

  ،215 ، صوالصياد 357، ص ، وهي نفس السنة اليت يذكرها جروسي214ص  املرجع السابق،: عطية حسني  )5
السنة ، وهي نفس م1253أن تاريخ الزيارة هو  ،  بينما يذكر هايتونم1254سبتمرب  13واستقبل من طرف اخلان بتاريخ 

، وقد كان معاصرا م1254تاريخ  ويذكر غرياغوس. م1252، أما ابن العربي فيذكر سنة 199اليت يذكرها العريين ص 
  .هذه الزيارة يف حوليته ومل يذكر مسباد. األول للملك هيثوم

وخرج متنكرا مع رسول له بزي الغلمان يسوق فرسا البسا ثيابا رثة راكبا دابة : " يروي ابن العربي طريقة خروج امللك  )6
. هذا هو امللك هيثوم: عرفه رجل من السوقة فقال  وملا وصل إىل ارزجنان. دون أن يعرفه أحد وطف بالد الروم. خاملة

يا جاهل هل أصبحت ههنا ملكا وأصبحوا : فسمع الرسول والتفت إىل امللك وهو يسحب الفرس ولطمه وشتمه وقال 
. وظل امللك بزي الصعاليك حىت وصل إىل حدود الكرج مث أعلن ذاته. يشبهونك بامللوك وبقوله هذا دفع عنه الشبهة

 يسميه ابن العربي امللك حامت ويقول. 298- 297ص " واستغرق سفره هذا زهاء ثالث سنوات ونصف سنة مث عاد إىل بلده
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وهلذا حظي باستقبال رمسي  1، أما الزائرون السابقون فقد كانوا إما أتباعا للخان، أو ممثلني عن امللوك،قراقورم

وقد حرص العاهل األرميين  2.م، وبقي يف ضيافته مخسني يوما1254سبتمرب  13بتاريخ  من طرف مونكو

وحتصل من مونكو  3.املغويل بضرورة القيام حبملة مشتركة ضد املسلمني خالل هذه املدة، على إقناع اخلان

األول مينع أي شخص من التعرض للملك األرميين أو لبالده، والثاين يعفي . على مرسومني موثقني خبامت اخلان

ومل يكن هيثوم  حريصا على  4.الكنائس، ورجال الدين املسيحيني يف كل األراضي املغولية من الضرائب

مصلحة مملكته فقط، بل سعى أيضا للحصول على مساعدة اخلان، الستعادة بيت املقدس، من أيدي 

  5.املسلمني

وهيثوم  ، بذكر تفاصيل مهمة تتعلق باملقابلة اليت جرت بني مونكولقد انفرد املؤرخ األرميين هايتون  

وبينما مل  6.ن يف حوليته املطالب اليت قدمها امللك األرميين، وجواب اخلان املغويل على تلك املطالباألول، ود

، تفاصيل اللقاء، وال نتائج احملادثات السياسية، رغم أنه كتب حوليته بناء على مامسعه يذكر املؤرخ غرياغوس

ولكنه ذكر تفاصيل مهمة تتعلق بالطريق الذي سلكه هيثوم أثناء ذهابه وإيابه، . هنفس من امللك هيثوم األول

  .كما ذكر تفاصيل عديدة تتعلق بالشعوب واألقوام اليت مر ا هيثوم وتعرف عليها. إىل بالد املغول

                                                                                                                                                                                          

عربت بقيسارية : مونككا قاان قال بعد سنني من عودته من خدمة  حدثين امللك حامت عند اجتماعي به مبدينة طرسوس: " =
وسيواس مع الرسول ومل يعرفين احد من أهلها قط إال ملا دخلنا مدينة ارزنكان عرفين رجل من السوقية كان قد سكن عندنا 

ت يانذل صر: فلما مسع الرسول كالمه التفت إيل ولطمين على خدي وقال . ان كانت هاتان عيين فهذا ملك سيس: فقال 
  .)263املصدر السابق، ص : ابن العربي " (فاحتملت اللطمة ألزيل ا من كان ظنه يقينا. تتشبه بامللوك

 .199ص  املرجع السابق،: العريين  )1
2( Hayton, op. cit., p. 164; Guiragos : Fragments, p. 467.  
3(   eme4Khan, Tamerlan, Editions Payot, -Attila, GengisGrousset : L'empire des steppes, 

edition,  Paris, 1965, p. 348.                                                                                                  
4( Hayton, op. cit., pp. 164-165; Guiragos : op. cit., p. 467.  
5(  Hayton : op. cit., p. 165.  
املغول وعالقتهم بالقٌوى املسيحية واإلسالمية يف : بن حسني مصطفى : لغة الفرنسية يف مترمجا إىل ال انظر جواب مونكو )6

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ  م، 1260/ هـ  659م و  1215هـ  612أوربا واملشرق بني سنيت 
-1429رشيد تومي، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، السنة اجلامعية . الوسيط، إشراف د

 .، امللحق الثاين163ص . م 2009-2008/ هـ  1430
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  1:تقدم امللك األرميين إىل منكو بسبعة مطالب ميكن تقسيمها إىل جمموعتني   

  :ص شؤون املسيحية واملسيحيني بشكل عام، وهي اجملموعة األوىل خت

  .يعتنق اخلان وكل شعبه املسيحية ليسود السالم األبدي بني التتار واملسيحيني – 1

  .تنازل املغول عن كل األراضي اليت احتلوها يف البالد املسيحية، وإعادا للمسيحيني – 2

  .حترير الكنائس ورجال الدين املسيحيني يف بالد املغول من العبودية – 3

يساهم منكو يف ختليص األراضي املقدسة، من أيدي املسلمني ويردها إىل املسيحيني، ويصدر أوامره إىل  – 4

  .للقضاء على اخلالفة العباسية ليتوجهوا إىل بغداد، جنوده يف وسط آسيا

  :اجملموعة الثانية، تتضمن ثالثة مطالب تعد امتيازاً خص به امللك نفسه، وهي 

  .حيصل هيثوم على املساعدة الالزمة من القوات املغولية القريبة من بالده يف الوقت الذي يطلبها فيه – 1

  .يعيد إليه املغول كل أراضيه اليت احتلوها، وتلك اليت استوىل عليها املسلمون – 2

  .تفظ بكل ما يستويل عليه من أراضي املسلمني دون معارضة من املغولحي – 3

، وأمام اجلميع أجاب طلبات هيثوم أمر باجتماع جملسه حبضور امللك هيثوم األول بعدما مسع مونكو  

بإرادته من بالد بعيدة جدا، فيجدر بنا أن نليب ألن ملك أرمينيا قد أتى إلينا : "اخلان على طلبات امللك مبا يلي 

، وسنعمِّد أهل ونقول لك يا ملك أرمينيا، بأننا حنن اإليلخان سنعمد أوال ونعتنق عقيدة املسيح. كل طلباته

العقيدة أما اآلخرون فإننا سننصحهم بأن يفعلوا نفس الشيء، ولكننا لن جنربهم على ذلك، ألن . عصرنا كلهم

  .ال تفرض بالقوة

                                                            
  .218-217ص  املرجع السابق،:  عطية )1
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وعن الطلب الثاين جنيب بأننا نرغب يف أن يسود السالم والصداقة األبدية بني املسيحيني والتتار، 

. ولكننا نريد أن يتعهد املسيحيون بأن حيافظوا على السالم والصداقة املخلصة جتاهنا كما سنفعل حنن معهم

كان وضعهم، رجال دين أو علمانيني، وخيلصوا من العبودية  ونريد أن تتحرر كل الكنائس وكل املسيحيني أيا

وفيما خيص األراضي املقدسة، فإننا كنا بالفعل سنذهب . وأن تتم محايتهم ضد األذى يف األرواح أو املمتلكات

ا شخصيا وبإرادتنا لتبجيل يسوع املسيح، ولكن ملا كان لدينا الكثري لنقوم به يف هذه البالد، فإننا نأمر شقيقن

بأن يذهب إىل هناك وينجز هذه املهمة، وأن خيلص األراضي املقدسة من سلطة املسلمني، وأن  هوالكو

والتتار الذين هنا بأن  والتتار اآلخرين املوجودين يف تركستان يسلمها إىل املسيحيني، وسنصدر أوامرنا إىل باتو

 1."ويدمر اخلليفة بصفته عدونا اللدود والكو، وسيتوجه شقيقنا ليستويل على مدينة بغداديطيعوا شقيقنا ه

، فإن مونكو اعتنق املسيحية، وعمِّد على يد أحد األساقفة األرمن وكذلك عمِّد كل من كان وحسب هايتون

  2.يف قصره من رجال ونساء

 3"من عبودية اخلان األكرب"م، عائدا إىل بالده، 1254يف أول نوفمرب  قراقورم غادر هيثوم األول  

 وقد سلك أثناء عودته طريق تركستان. مرفوقا بفرقة عسكرية مغولية خلدمته ومحايته إىل غاية بلوغه قيليقيا

وفيها التقى ببعض األمراء ورجال الدين األرمن، وبعد مثانية  ، مث أرمينيا الكربىمارا بفارس، حيث زار هوالكو

  .5"بلغ وطنه يوم اجلمعة أول أيلول وابتهج املسيحيون كل االبتهاج" 4أشهر،

                                                            
 Quant Mango ca not entendues les": ؛ وهذا جزء من النص األصلي 219-218ص  السابق،املرجع : عطية  )1

requestes du roy d'Ermenie, il fist assembler sa court, et fist venir le roy d'Ermenie en sa 
presence et devant ses barons e toute sa cort, respondist e dist : "por ce que li rois d'Ermenie 
de tant longues terres est venuz à nostre empire de sa bone volenté, digne chose est que 

faceons acomplir totes …"  )أنظر  :Hayton : op. cit., pp. 164-166.(  
2( Op. cit., p. 167. 
  .302ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )3
4(   Guiragos : Fragments, pp. 467-471. 
  .نفس املصدر: ابن العربي  )5
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وإذا صدقت الرواية . ثال لكل املسيحيني يف العامل آنذاكإن املطالب األربعة األوىل، جعلت من هيثوم مم  

يكون قد جنح جناحا  بأن اخلان استجاب لكل مطالب امللك األرمينيي فإن هيثوم الثاين اليت ذكرها هايتون

، يف الوقت الذي فشلت فيه أكرب قوة يف العامل األوريب وهي البابوية وما "أتى مبا مل تأت به األوائل"باهرا، و

، فشل يف نشر املسيحية بني وكذلك لويس التاسع 1.كانت تتمتع به من سلطة ونفوذ يف فترة العصور الوسطى

  .والشام موحدة معهم، ملواجهة املسلمني يف العراق املغول وتكوين جبهة

ويفهم مما سبق أن مونكو، أصبح مسيحيا، بتأثري من هيثوم األول، علما أن هايتون وحده من بني   

باعه املسيحية فعال ؟ وما مصلحته يف ذلك خاصة وأن أت هل اعتنق مونكو. املؤرخني األرمن الذي يذكر ذلك

يدينون بديانات خمتلفة ؟ هل كان املغول يف حاجة إىل التحالف مع املسيحيني ؟ وهل أسقط الضرائب عن 

هو حتالف إستراتيجي حقق  املسيحيني فقط وترك بقية الطوائف تعاين من عبئها ؟ هل ما قام به هيثوم األول

مكسبا جديدا يف سياستها اخلارجية، يضعها يف مصاف الدول الكربى وميكنها من  ململكة أرمينيا الصغرى

  فرض نفسها على العالقات الدولية ؟ أم هو تبعية أبدية وعبودية للمغول ؟

وإذا وضعت رواية هايتون يف سياقها التارخيي، ميكن أن تتوضح بعض اإلشكاليات الغامضة وجتيب    

بناء على طلب من البابا كليمونت  2كتابه هذا لقد كتب هايتون. يل الشكوكعن التساؤالت املطروحة وتز

خالل الربع األخري من القرن  وقد عانت أرمينيا الصغرى. يف أفينيون 3م،1307، وقد قدمه له سنة اخلامس

الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، من حرب أهلية مزقت األسرة احلاكمة، ومن هجمات املماليك 

وال يستبعد أن يكون اهلدف من هذا . املتواصلة، كما ختلى عنها املغول وأصبحوا يفرضون عليها الضرائب

ألوريب، إىل احلالة اليت تعانيها أرمينيا الصغرى، وأا يف حاجة الكتاب هو لفت أنظار البابا ومن خالله الغرب ا

  .إىل حتالف القوى األوربية معها، نظرا ملا قدمته من خدمات جليلة للمسيحية يف وقت سابق
                                                            

 .175ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )1
  .املذكور سابقا La Flor des estoires...  : هو كتاب  )2
3( Dulaurier : op. cit., p. 469. 
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وقد ترىب يف قصره، ولذلك يريد  1،أخ امللك هيثوم األول هو ابن أوشني ومن جهة أخرى فإن هايتون  

كما أن املغول أنفسهم أصبحوا . أن ينسب إليه فضل نشر املسيحية بني املغول وتعظيم عمه يف أعني الغرب

ومل جيدوا آذانا صاغية من البابا أو  2،وبالد الشام يسعون للتحالف مع الغرب املسيحي ضد املسلمني يف مصر

فهو يريد من خالل اإلشادة . وى السياسية األوربية آنذاك، بسبب انشغال األوربيني بشؤوم الداخليةمن الق

باملغول ودورهم يف محاية املسيحيني، أن حيث الغرب على التحالف مع املغول وعدم تضييع الفرصة املتاحة يف 

  .استعادة بيت املقدس

واملؤكد أنه كان  3ية فهي حمل شك وريب عند الكثري من املؤرخني،للمسيح أما مسألة اعتناق مونكو  

لقد . اليت أثرت يف نشأته" سرقوييت بيكي"يقرِّب إليه النصارى وقد حظوا عنده مبكانة خاصة، ختليدا ألمه 

، فلم 4العطايا واهلبات كانت أمه مسيحية نسطورية، ولكنها متعاطفة مع املسلمني، إذ أغدقت عليهم الكثري من

لقد كان يدين بالشامانية مثل أسالفه، ولكنه كان يشارك . يكن ابنها مونكو متعصبا إىل أي مذهب أو ديانة

املسلمني واملسيحيني والبوذيني أعيادهم، وكفل هلم مجيعا حرية العقيدة، ومسح هلم بتنظيم مناظرات دينية يف 

ليست الديانات إال كاألصابع اخلمسة ليد واحدة، فكما خترج : "قال مونكو  ويف حديث مع روبروك. قصره

                                                            
 .Kohler Ch. : Introduction, Ds. R. H. C. D. A., T. II, p. XXVI ؛53، هامش 217املرجع السابق، ص : عطية  )1
بدأ هوالكو يتصل بالالتني بعد هزمية قواته يف موقعة عني جالوت، وبعد دخوله يف صراع مسلح مع مغول روسيا عام  )2

ولكن الغرب األوريب مل يعد يثق باملغول، ومل يعر اهتماما جديا لتلك . م، وذلك ألنه كان حباجة فعلية للتعاون معهم1261
سبق للغرب إرسال عدة سفارات للمغول وباءت مجيعها : أوال : ويعود ذلك لعدة أسباب  .النداءات اليت وصلته منهم

يف نفس الوقت كانت : ثالثا . وصلته عدة نداءات للنجدة من الصليبيني يف عكا إبان غزو هوالكو لبالد الشام: ثانيا . بالفشل
ارات األرمينية جهودا كبرية، إلقناع الغرب خالل هذه اإلتصاالت، بذلت السف. قوات مغولية أخرى، تغزو شرق أوربا

هالل عادل : انظر ). (وسنتعرض هلذا املوضوع يف الفصلني التاليني. (بضرورة التحالف مع املغول، حلماية املسيحيني يف الشرق
واالجتماعية،  العالقات بني املغول وأوربا وأثرها على العامل اإلسالمي، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية: إمساعيل حممد 

 .).143-106ص  .1997، القاهرة
 .57، هامش 220ص  املرجع السابق،: عطية  )3
 .211ص  املرجع السابق،: الصياد  )4
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وكان يؤمن . 1"األصابع اخلمسة من الكف، فكذلك البوذية هي الكف، ومجيع العقائد األخرى مبثابة األصابع

اعتنق املسيحية، فإن يقول أن مونكو  ، وإذا كان هايتون2بوجود إله واحد يعبده كل إنسان كيفما شاء

، وادعى البوذيون أنه "أن مونكو نطق بالشهادتني عند اعتالئه العرش حتت إحلاح بركة"اجلوزجاين، روى 

  فأين احلقيقة من كل هذا ؟ 3.اعترف بتفوق البوذية على كافة األديان

لمني مبزيد من اإلكرام وقد خص املس: "قصة صالة العيد يف معسكر املغول  ويورد اهلمذاين  

ومصداق هذا األمر أنه يف . واإلحترام، وميزهم على مجيع الطوائف واملذاهب، وأمر هلم بالصالت والصدقات

حضر إىل املعسكر القاضي جالل الدين حممود ) م1252/ هـ  650(عيد الفطر سنة مخسني وستمائة 

ح اخلطبة بذكر ألقاب اخلليفة، ودعا ملونكو اخلجندي وطائفة من املسلمني، فخطب يف الناس، وأمهم، ووش

فأمر مبنحهم العيدية على سبيل التشريف، وإعطائهم عربات حمملة بأكياس النقد من الذهب . قاآن، وأثىن عليه

  4."والفضة واملالبس القيمة

حسب النصوص املتوفرة حىت –ويبدو من خالل املقارنة بني املصادر التارخيية املعاصرة لألحداث   

وابن  للمسيحية، حيث أن املؤرخني غرياغوس قد انفرد دون غريه يف مسألة اعتناق مونكو أن هايتون -اآلن

أصبح مسيحيا بعد لقائه بامللك ، ودونا ما رواه هلما،مل يقوال أن مونكو ، اللذين مسعا عن هيثوم األولالعربي

... الذي كان مقربا من هوالكو،  يف حوليته وال املؤرخ فارتان -أخ امللك– ومل يذكر ذلك مسباد. األرميين

                                                            
 .129-127، ص تاريخ املغول :طقوش  )1
 .211ص  املرجع السابق،: الصياد  )2
 .128تاريخ املغول، ص  :طقوش : نقال عن  )3
جامع التواريخ، تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي قاآن إىل تيمور قاآن، نقله إىل ) : رشيد الدين فضل هللا( اهلمذاين )4

 .218- 217ص  ).بدون تاريخ(العربية فؤاد عبد املعطي الصياد وحيي اخلشاب، دار النهضة العربية، بريوت، 
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وكل ما يف األمر أن مونكو أعرب عن تعاطفه مع املسيحيني وحبه هلم، ولذلك رمبا كان هايتون مبالغا فيما 

  1.لق باعتناق مونكو للمسيحيةيتع

حيث أن مونكو، قام بإصالحات . أما مسألة إعفاء النصارى من الضرائب، فيبدو فيها بعض املبالغة  

مالية شاملة، أدت إىل ختفيف الضرائب عن مجيع الناس، وليس النصارى فقط، وإعفاء غري القادرين على الدفع 

وأن ميتنع العمال، والكتاب، "واملوظفني، بالترفق يف مجع الضرائب وأصدر أوامر مشددة إىل العمال، واجلباة، 

وأال يطالب الرعايا ببقية ... عن احملاباة واملداهنة، وأال يعملوا وفق أهوائهم، وال يقبلوا الرشاوى واهلدايا، 

  2."الضرائب اليت يعجز كل شخص، ويف كل مكان عن دفعها

وأن يؤدي كل شخص على " ايخ املسلمني استفادوا من إعفاء ضرييب أيضا أن مش ويقول اهلمذاين  

وذلك باستثناء اجلماعة املعفيني من . قدر استطاعته وقدرته كل ما عليه من ضرائب دون مماطلة أو اعتذار

بار ومن هؤالء طائفة السادات الكرام واملشايخ الكبار واألئمة األخيار من املسلمني وك. الضرائب والتكاليف

كما يعفى من كافة التكاليف . القسس والرهبان واألحبار من النصارى والالمات املشهورين من البوذيني

  3."اجلماعة الذين طعنوا يف السن وعجزوا، عن الكسب والعمل

يرمي من وراء سياسته هذه، استخدام كل الديانات وكل الفئات االجتماعية لتحقيق  رمبا كان مونكو  

  ؟ وهل يعين ذلك أنه كان يف حاجة للتحالف مع مملكة أرمينيا الصغرى 4سياسته،

عن أسالفه، حيث أن اخلان الكبري ال يقبل أن يكون بالعامل  خيتلف يف سياسته اخلارجية مل يكن مونكو  

أما اخلصوم فيجب استئصال شأفتهم أو إلزامهم  5،سلطان حاكم سواه، وأصدقاؤه هم الذين يدينون له بالتبعية

                                                            
1( Kohler Ch., op. cit., p. XLVIII.  
 . 217، ص املصدر السابق : مذايناهل )2
 .نفسه )3
 .195ص  املرجع السابق،: العريين  )4
 .197ص  نفس املرجع، )5
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وبلغة العصر، فإن السياسة اليت يطبقها حكام املغول يف عالقام اخلارجية، هي سياسة  1.بقبول التبعية له

كان  ويبدو أن هيثوم األول 2.، أي تقسيم العامل إىل دول صديقة تابعة، ودول مارقة معادية"القطب الواحد"

، ألن قرار مبالغا يف فهمه لتلك العالقة اجلديدة مع املغول، وتفاؤله وابتهاجه بالنتائج اليت حققها يف قراقورم

أما استرداد بيت املقدس وتسليمها للمسيحيني فلن  3كان قد اختذ قبل زيارته ملونكو، االستيالء على بغداد

  4.مرباطورية املغوليةيكون ذلك خارج اإل

  دور األرمن يف سقوط بغداد - 6

على العرش، انعقد القوريلتاي الكبري وفيه أعرب اخلان الكبري على مواصلة  بعد سنة من جلوس مونكو

والشام  على رأس جيش كبري وكلفه بفتح غرب إيران فعني أخاه هوالكو 5فتح بالد الشرق والغرب من العامل،

وقبيل رحيل هوالكو يف محلته العسكرية حنو الغرب، تلقى من أخيه مونكو بعض  6.ومصر وبالد الروم واألرمن

إىل  إنك اآلن على رأس جيش كبري، وقوات الحصر هلا؛ فينبغي أن تسري من توران: "الوصايا والنصائح منها 

وقوانينيه، يف الكليات واجلزئيات، وخص كل من يطيع أوامرك وجيتنب  إيران، وحافظ على تقاليد جنكيز خان

أما من . ، بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك،حىت أقاصي بالد مصر نواهيك، يف الرقعة املمتدة من جيحون

، يف خراسان وابدأ بإقليم قهستان. قه يف الذلة واملهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه، وكل ما يتعلق بهيعصيك؛ فأغر

                                                            
 .197ص  املرجع السابق،: العريين  )1
 .110ص . 2011، املغول، دار العامل العريب، القاهرة: املرسي سامي حممد  )2
، بينما 1253فيفري / هـ  651على رأس جيشه يف شهر ذي احلجة سنة  خرج من قراقورم بأن هوالكو يقول اهلمذاين )3

 )..238اهلمذاين، تاريخ هوالكو، ص .(كما تقدم 1954سبتمرب  13بتاريخ  من طرف مونكو استقبل هيثوم
 .199ص  املرجع السابق،: العريين  )4
 .220، ص تاريخ خلفاء جنكيز خان:  اهلمذاين )5
 .234، ص تاريخ هوالكو:  اهلمذاين )6
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واألكراد،  1، وأزل من طريقك اللورفخرب القالع واحلصون، فإذا فرغت من هذه املهمة، فتوجه إىل العراق

أما إذا . بتقدمي فروض الطاعة، فال تتعرض له مطلقا وإذا بادر خليفة بغداد. ى سالكيهاالذين يقطعون الطرق عل

كذلك ينبغي أن جتعل رائدك يف مجيع األمور، العقل احلكيم والرأي . تكرب وعصى، فأحلقه باآلخرين من اهلالكني

وأما . السديد، وأن تكون يف مجيع األحوال يقظا عاقال، وأن ختفف على الرعية التكاليف واملؤن، وأن ترفه عنهم

وثق أنك بقوة اهللا العظيم، سوف تفتح ممالك األعداء، حىت . يات اخلربة، فعليك أن تعيد تعمريها يف احلالالوال

  3".يف مجيع القضايا والشؤون 2وشاور دوقوز خاتون. يصري لك فيها مصايف ومشايت عديدة

فبدأ بتدمري قالع اإلمساعيلية واحدة بعد األخرى، إىل أن استسلم ، ألوامر مونكو امتثل هوالكو

، وقضى على الكثري وأخذ منهم قلعة آملوت 4م،1256/ هـ  654، سنة زعيمهم ركن الدين خورشاه

وبذل املغول السيف "، ، ففر السلطان كيكاوس الثاينإخضاع بالد الروم مث طلب من قائده باجيو. منهم

بعد أن انتهى من أمر  6.بنفسه يف هذه احلملة على بالد الروم ، وقد ساهم امللك هيثوم األول5"كعادم

اإلمساعيلية أصدر هوالكو أوامره لكل الفرق العسكرية وكل الشعوب واألمم اليت ختضع للمغول بأن تستعد 

                                                            
1(  أيضاً، وهو جيل من األكراد يف جبال بني : اللُّور م فيقال بالد ويقال هلا اللُّر فرعأصبهان، وخوزستان، وتلك النواحي ت

املرجع السابق، ص : ؛ كي لسترنج 148، 177، ص 7املصدر السايق، ج : احلموي . (لورستان: اللر، ويقال هلا 
235.(. 

كان من عادة املغول وال سيما األمراء، أنه إذا  ، وكانت قبل ذلك زوجة ألبيه، حيثهي زوجة هوالكو:  دوقوز خاتون )2
مات أحدهم، أصبحت زوجاته مرياثا البنه األكرب الذي يصبح له عليهن سلطة مطلقة، فيتزوج منهن من يشاء باستثناء أمه، 

يات، رغم ومبا أا كانت زوجة ألبيه، فإا كانت مفضلة على نسائه األخر. ويطرد منهن من يشاء، أو يزوجهن من اآلخرين
وملا كانت من أقوام كرايت . وقد كانت دوقوز خاتون تتمتع مبرتلة كبرية، كما كانت قوية الشخصية. أنه تزوج منهن قبلها

ويف عهدها قوي حال تلك الطائفة، وكان . الذين كانوا مسيحيني يف األصل؛ فإا كانت تعمل دائما على مؤازرة املسيحيني
 .).92، تاريخ هوالكو، ص اهلمذاين: انظر . (ضاء هلاهوالكو خان يرعاهم ويعزهم إر

 .237-236، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )3
 .254، ص نفس املصدر )4
حققه وعلق عليه، حسن دول اإلسالم،  )) :هـ748-673(مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان (الذهيب  )5

  .171-170، ص 2ج . 1999إمساعيل مروة، دار صادر، بريوت، 
6( Guiragos : Fragments, p. 484. 
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وكان على امللك األرميين أن يقدم . 2م1257/ هـ  655، وهذا يف أوائل حمرم سنة 1للزحف على بغداد

  3.وم األول بنفسه جيشا أرمينيا ودخل به إىل بغداد مع جيش هوالكوفروض الوالء والطاعة للمغول، فقاد هيث

، آخر خلفاء م، وقتل اخلليفة املستعصم باهللا1258/ هـ  656يف أيدي املغول سنة  سقطت بغداد

... ن تلك البالد، وخربت بغداد اخلراب العظيم وبه انقضت اخلالفة من بغداد وزالت أيامهم م."بين العباس

ولقد استبشر املسيحيون وهللوا هلذا السقوط، ورأوا فيه انتقاما . 4"وبقي السيف يعمل فيها أربعة وثالثني يوما

لقد نالت بغداد العقاب : "وهاهو أحد الكتاب األرمن يكتب عن سقوط بغداد يف يد املغول . هلم من املسلمني

، نظرا للدماء اليت أرهقتها واآلالم اليت تسببت فيها، وملا طفح كيل جورها وظلمها أمام الرب الذي تستحقه

 5لقد دامت السيطرة احلربية والقوية للداجيغ. الذي يعرف كل شيء والذي يكافئ بعدالة، وبدون تفضيل أحد

تتعرض حيام للخطر  وقد حظي املسيحيون برعاية خاصة، فلم 6".ستمائة وسبع وأربعني سنة) للمسلمني(

زوجة  كل ممتلكام، ومل تتضرر كنائسهم، وقد كان ذلك بتأثري من دوقوز خاتون وقد ترك هلم هوالكو

، (Hassan Broch) وما هو جدير بالذكر هنا، أن قوات أرمينية كرجية يقودها حسان بروش. هوالكو

، كل وأن هذا القائد هو الذي روى للمؤرخ غرياغوس. شاركت مع القوات املغولية يف تدمري بغدادقد 

  7.األحداث املتعلقة مبجزرة بغداد

  

  
                                                            

1( Guiragos : Fragments, p. 485. 
 .281، ص املصدر السابق : اهلمذاين )2
 .183-182ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )3
  (Guiragos, op. cit., p.491) .ويف بعض املصادر دام أربعني يوما. 48-47، ص 7املصدر السابق، ج : ابن تغري بردي  )4
5( Dadjigs""  من طرف األرمن قدميا للداللة على الرحل والربابرة، مث أصبح يستخدم من طرف املؤرخني والكتاب استعمل

  (.Dulaurier, op. cit., p. 5, 837, note n° 1) .للداللة على العرب واألتراك واملسلمني بشكل عاماألرمن يف العصور الوسطى 
6( Guiragos : Fragments, p.492.   
7(  Op. cit., pp.491-493  
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  غزو الشامدور األرمن يف  - 7

ولتأمني . وتطلعوا إىل غزو بالد الشام، بل استأنفوا توسعهم باجتاه الغرب، مل يتوقف املغول عند بغداد

الرابع وهيثوم ملك أرمينيا  بتكوين حلف بني قلج أرسالن جناح جيشه أثناء غاراته املقبلة، أمر هوالكو

 وكانت فرقة عسكرية مغولية يقودها أريق نوين 1.وحتالفا على ذلك ، وقد اجتمع العاهالن يف هرقلةالصغرى

  2.، وبذلك أصبح املغول يشرفون على الشام -أثناء حصار بغداد– قد استولت على إربل

واحتالله كانت مبشاركة أكثر أتباع املغول إخالصا هلم وهو  أن خطة اهلجوم على الشام يذكر هايتون

الستعادة بيت املقدس من املسلمني  امللك األرميين بأنه متجه إىل فلسطني ، حيث أخرب هوالكوهيثوم األول

وبعد أن حشد هيثوم األول جيشه واستعد للحرب،  3.وإعادا للمسيحيني، وطلب منه أن يوافيه يف الرها

وإن استطعنا أن نستويل على حلب فستخضع لنا بقية  مفتاح سوريا" نصح هوالكو بأن يبدأ مبدينة حلب ألا

، وهو كونت أنطاكية ، وانضم إليهما بوهيموند السادس4"األراضي واملدن ومنها نتجه إىل األرض املقدسة

، من هوالكو ليصلِّي له ومينحه (Vartan) كما تقدم البطريق األرميين فارتان 6.وحليفه 5صهر هيثوم األول

صليبية أرمينية تبدو كأا محلة 7.الربكة، مما جعل هذه احلرب األرمينية املغولية تتخذ طابع احلروب الصليبية

  .مغولية

                                                            
 .304تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )1
 .299-298، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )2
3( Grousset : L'empire des steppes, p. 454.  
4( Hayton, op. cit., p. 170. 
من هنري األول ملك  حمالفات مع كثري من أمراء الفرنج، مبا أجراه من مصاهرات، إذ تزوجت أخته ستيفاين األول أقام هيثوم" )5

من بومهند  ، كما أن بناته تزوجن من أمراء من الالتني، فتزوجت سبيل، وتزوجت أخته ماريا من يوحنا ابلني كونت يافاقربص
صنجيل  ، وتزوجت ماريا من جاي ابلني ابن بلدوين، بينما كانت ايفيميا من نصيب يوليان، كونت صيداالسادس أمري انطاكية

  ).1، اهلامش رقم 198املرجع السابق، ص : العريين ".(أما إبنته ريتا فتزوجها أرميين، كان يتوىل أمر حصن سارونتيكار. قربص
  .150تاريخ املغول العظام، ص  :طقوش  )6
7( Grousset : L'empire des steppes, p. 453. 
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 وهو يف طريقه إىل حلب 1م،1259/ هـ  657رمضان سنة  22جبيشه بتاريخ  حترك هوالكو

فحاصرا، ورفض صاحبها امللك الكامل حممد بن  أرسل فرقة عسكرية مغولية أرمينية كرجية إىل ميافارقني

وبعد سنتني من احلصار نفذت املؤن . ، االعتراف بالسيادة املغولية وأبدى رغبة شديدة يف املقاومةشهاب الدين

وانتشرت األوبئة، واضطر الكامل حممد إىل االستسالم، فأخذ املغول يقطعون جسده إربا إربا ويضعوا يف 

وتعرض السكان إىل مذحبة مل ينج  3،ى رمح وطافوا به مدن الشاممث قطعوا رأسه ومحلوه عل 2.فمه إىل أن مات

  4.منها إال املسيحيون الذين كان األرمن ميثلون أغلبيتهم، ومل تصب الكنائس بأذى

 -إىل الشام وهو يف طريقه– ، استوىل هوالكوويف الوقت الذي كان احلصار مضروبا على ميافارقني

وقد كانت دائما ترافقه  5.وماردين، ونصيبني، وحران، والرها، والبرية، مث محاه ومحص على ديار بكر،

ز ، مما جعل املسيحيني الشرقيني يعتقدون أم مبشاركتهم مع أحفاد جنكيالقوات األرمينية بقيادة هيثوم األول

  6.إمنا يقومون حبملة صليبية ضد املسلمني يف سوريا، خان

 2بتاريخ  إىل أسوار حلب 7"املؤمنة احملبة للمسيح زوجته دوقوز خاتون"جبيشه رفقة  وصل هوالكو

يقود فرقة أرمينية وبوهيمند السادس  م، وإىل جانبه امللك هيثوم األول1260جانفي  18/ هـ  658صفر 

، االستسالم للمغول، فشيد وقد رفضت حاميتها بقيادة امللك الشيخ املعظم تورانشاه 8.يقود فرقة أنطاكية

وجرح بعض . املغول األسوار حول املدينة، وأقاموا اجملانيق، واشتبك الطرفان يف قتال عنيف مدة أسبوع

                                                            
 .305، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )1
 .323- 319، ص نفس املصدر )2
ج ). بدون تاريخ(املطبعة احلسينية املصرية، املختصر يف أخبار البشر، :  ))هـ 732ت (عماد الدين إمساعيل ( بو الفداأ )3
 .203، ص 3
4( Guiragos : Fragments, p.497 
  Guiragos : op. cit., p.497؛ 315ص  املصدر السابق،: ؛ ابن العربي 306ص  ،املصدر السابق : اهلمذاين )5
6( Grousset : L'empire des steppes, p. 454.  
 .315ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )7
8( Grousset : op. cit., p. 455.  
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كما أن اللون األمحر يكون زينة للنساء، : "األمراء املغول، فكان هوالكو يعطف عليهم ويشجعهم قائال 

وقد متكن املغول من دخول املدينة  1".وحلاهم زينة هلم فكذلك للرجال تكون الدماء احلمراء على وجوههم

غدروا "، إذ عن طريق الفرار املصطنع مث اهلجوم املباغت، وقد كانت حلب ضحية املغول الثانية بعد بغداد

عليهم بأهلها وقتلوا منهم خلقا ال يعلمه إال اهللا عز وجل، وبوا األموال، وسبوا النساء واألطفال، وجرى 

وخربت أسوار البلد ... قريب مما جرى على أهل بغداد، فجاسوا خالل الديار وجعلوا أعزة أهلها أذلة، 

 3.ويقول شاهد عيان أم قتلوا فيها أكثر مما قتلوا يف بغداد 2،"وأسوار القلعة وبقيت حلب كأا محار أجرب

غضبا شديدا، وأمر بأن يقتلوا دفعة واحدة  اشتغل املغول بعدها بقلعة حارم، وقد غضب هوالكو على سكاا

   4.مع نسائهم وأطفاهلم، ومل ينج منهم إال صائغ أرمين

ووضع نفسه يف  وبعد أن نودي باألمان، خرج النصارى من خمابئهم، فتوجه ابن العربي إىل هوالكو

تلك الفرصة،  غل امللك هيثوم األولواست 5.خدمته، وض قسيس أرميين فقصد املغول وأعتق مجيع املسيحيني

وأعطى هوالكو للملك هيثوم األول جزءا  6.فأحرق بيديه اجلامع الكبري، وامتدت احلرائق إىل سائر املساجد

من مملكة أرمينيا  من الغنائم اليت استوىل عليها، كما أعاد له القصور والقالع اليت أخذها املسلمون يف حلب

 وأعاد إىل بوهيموند السادس 7.وبرج الرصاص ومرزبان وجابان وسنة ودربساك ، منها مرعشالصغرى

                                                            
 .307-306، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )1
  .287، ص 12، ج 6مج  املصدر السابق،: ابن كثري  )2
 .176، ص 2ج  املصدر السابق،: ؛ الذهيب 316- 315املصدر السابق، ص : ابن العربي  )3
 .316ص  املصدر السابق،: ؛ ابن العربي 307، ص املصدر السابق : اهلمذاين )4
 .316ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )5
  .245حبوث ودراسات، ص : ؛ عاشور 244املرجع السابق، ص : العريين  )6
  .187ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )7
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ما يزيد على مائة "وقد بلغ عدد األسرى  1.األراضي اليت أخذها املسلمون من اإلمارة منذ صالح الدين األيويب

  3.محلوا إىل أرمينيا الصغرى لبيعهم يف أسواق الرقيق 2،"ألف أسري من الصبيان والنساء

، وخشي أهلها ، يريد مصر، رحل حاكمها امللك الناصربسقوط حلب وملا وصلت األخبار إىل دمشق

مث أدركوا أم بال حام حيميهم ويدافع  4،"كأن القيامة قامت"أن يلقوا نفس املصري، فاضطرب الناس حىت 

، ومعهم أنواع التحف واهلدايا ومفاتيح بوابات مجع من أكابرها وأعياا إىل حضرة هوالكو"عنهم فتوجه 

 يصحبه هيثوم األول وأرسل هوالكو قائد جيوشه، كتبغا 5."املدينة، وأظهروا الطاعة واخلضوع، وسلموا املدينة

 7.الختبار أهلها، فاستقبله أهل املدينة حبفاوة وطلبوا األمان 6ملك أرمينيا، وبوهيموند السادس إىل دمشق،

وبعد أن بسط املغول أيديهم على دمشق، وجد املسيحيون فرصة ساحنة لالنتقام من املسلمني، واالعتداء على 

 ويرصد املقريزي 9".النصارى بدمشق، ورفعوا الصليب يف البلد 8مشخت: "حرمام، وعلى حد تعبري الذهيب 

واستطال النصارى بدمشق على املسلمني، وأحضروا : "جتاوزات املسيحيني واعتدائهم على املسلمني فيقول

فتظاهروا باخلمر يف ار رمضان، ورشوه على ثياب : فرمانا من هوالكو باالعتناء بأمرهم وإقامة دينهم 

املسلمني يف الطرقات، وصبوه على أبواب املساجد، وألزموا أرباب احلوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم، 

، ويقفون به وخيطبون يف تنع من القيام للصليب وصاروا ميرون به يف الشوارع إىل كنيسة مرميوأهانوا من ام

                                                            
1( Hayton : op. cit., p. 171. 
حتقيق ، ملعرفة دول امللوك السلوك )) :هـ 845ت (تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ( املقريزي )2

 .511، ص 1ج . 1997حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
3( D'ohsson : op. cit., T. III, pp. 319-320.  
 .511، ص 1، ج املصدر السابق : املقريزي )4
  .307، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )5
 .Grousset : L'empire des steppes, p. 456؛ 245، ص ودراسات حبوث :عاشور  )6
  .287، ص 12، ج 6مج املصدر السابق،  :؛ ابن كثري 307، ص املصدر السابق : اهلمذاين )7
دار املنجد يف اللغة واألعالم، . (رفعه اعتزازا وتكربا: مشخ مشخا ومشوخا اجلبل عال، فهو شامخ ج مشَّخ ومشَّخ أنفه وبأنفه  )8

 .).400ص . 1975املشرق، بريوت، 
 .177، ص 2ج  املصدر السابق،: الذهيب  )9



103 
 

وبلغ م األمر إىل دق النواقيس وإراقة  1".ظهر الدين الصحيح دين املسيح: الثناء على دينهم، وقالو جهرا 

كتبغا على إذن بإغالق مساجد دمشق وحتويل أحدها إىل  اخلمر يف مسجد األمويني، وحصل هيثوم األول من

ورغم تقدم املسلمني بشكوى إىل قائد اجليوش املغولية، فإن هذا األخري مل يعطهم جوابا، بل كان . كنيسة

  2.يزور كنائس النصارى

وانتهج أخالفه هذه يف حمنتهم مع املغول،  املسلمني، من جريانه هذا هو موقف ملك أرمينيا الصغرى

 ومل يتورعوا عن مؤازرة مغول فارس 3،السياسة اليت جعلت من املغول محاة لألرمن من السالجقة واملماليك

يصف  وهذه املواقف جعلت العمري. وإعالن التبعية واخلضوع هلم خدمة ألغراضهم وانتقاما من املسلمني

  4".أخبث عدو لإلسالم"بأم  األرمن يف قيليقيا

مل تكن عالقته باملغول عالقة الند مع  والذي يظهر عند العديد من املؤرخني أن امللك هيثوم األول  

ألن نظرة اخلان للمساعدات اليت يقدمها الصديق، ومنها املساعدات . نظريه، بل كانت عالقة التابع باملتبوع

حىت ولو قدر  5اليت قدمها هيثوم األول، ال خترج عن كوا جزءا من واجبات التابع واخلاضع لسلطة سيده،

 وقد كان املسلمون يدركون ذلك جيدا .6س يعتنقون الديانة املسيحية نفسهاوكانت تلك احلمالت ضد أنا

ومللوك البيت اهلوالكوهي عليهم حكم قاهر، وفيهم أمر نافذ، قبل ضعف : "عن األرمن  حيث يقول العمري

                                                            
  .512، ص 1، ج املصدر السابق : املقريزي )1
  ؛ 245عاشور، حبوث، ص ؛ نفس املصدر:  املقريزي؛ 288، ص 12، ج 6مج املصدر السابق، : ابن كثري  )2

Grousset : L'empire des steppes, pp. 456 -457; D'ohsson, op. cit., T. III, p. 324-326.                  
 .180ص  املرجع السابق،: العريين  )3
  .82، ص املصدر السابق : العمري )4
 .321ص  املرجع السابق،: الغامدي  )5
 .323ص  نفس املرجع، )6
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، أحسن استغالل األرمن وميكن القول أن هوالكو. 1"شوكتهم، ولني قسوم، وخلو غام من قسورم

  .كوسيلة ضغط ضد املسلمني وتوظيفهم

دوقوز  وأما عن تعاطف املغول مع املسيحيني ومحايتهم هلم، فقد كان بتأثري من زوجة هوالكو  

خاتون، ألن هوالكو مل يكن حيارب من أجل دين أو مذهب، ومل يكن يضمر روحا عدوانية ضد اإلسالم 

 لقد خرج املغول من جوف آسيا 2.بدافع من التعصب الديين أو حلب ومل يقم بتدمري بغدادواملسلمني، 

يكتسحون األخضر واليابس، وال حيملون رسالة للبشرية، بل كان هدفهم هو السيطرة على طرق التجارة من 

لقد كان  3.للحصول على املداخيل الضخمة اليت حتققها الرسوم اجلمركية إىل البحر املتوسط آسيا الوسطى

الدافع األساسي هو السعي وراء مكاسب مادية، ولتوسيع رقعة أراضيهم يف سبيل تكوين إمرباطوريتهم العاملية، 

غول بأي من تلك احلمالت، أو الغزوات، نتيجة تشجيع، فلم يقم امل. اليت كانوا يتوقون، بتلهف، إىل تكوينها

؛ أو بتحريض من أية جهة أخرى، شرقية املسيحية، ومراكزها املتعصبة يف الشرق األوسط أو إغراء قادة أوربا

كما اختربهم كثريا وهو  وقد كان ابن العربي مسيحيا معاصرا هلم 4.كانت أم غربية، مسيحية أو غري مسيحية

على أن املغول ملا استولوا على بالد الغرب مل خيصوا باإلكرام من يستحق اإلكرام، بل مل يولُّوا : "يقول عنهم 

إذ ال فرق عندهم بني العبد واحلر واملؤمن والكافر وملسيحي . املدن اليت احتلوها من تسلسل من األسر امللكية

وإذا اختلف إليهم أحد وقدم هلم شيئا من املال إلتقفوه منه . جلان واحدواليهودي، فهم يسوسوم بصو

إمنا يطلبون خدمة متواصلة وخضوعا . سواء أكان متضلعا خبريا أم جاهال غبيا. وعززوه ولبوا طلبه مهما كان

  .5"وانقيادا تاما وكفى

                                                            
  .82، ص املصدر السابق : العمري )1
 .321ص  املرجع السابق،: الغامدي  )2
 .220ص  املرجع السابق،: عطية  )3
 .320-319ص  املرجع السابق،: الغامدي  )4
  .363، ص املصدر السابق :ابن العربي  )5
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مكاسب إقليمية على وخالصة القول، أن األرمن وجدوا يف املغول ضالتهم، فعن طريقهم حققوا   

 1.حساب املسلمني، ورمبا يستعيدون بيت املقدس ومن مث القضاء املربم على اإلسالم، كدين رئيسي يف املنطقة

 2.وأتباعه من ملوك األرمن، جتاوزوا احلدود يف تفاؤهلم، ألم راهنوا على جواد خاسر على أن هيثوم األول

  :ن استخالصها من هذا الفصل ومن احلقائق اليت ميك

بروز  املغول على مسرح األحداث كقوة عسكرية وسياسية، أدى إىل حدوث حتوالت جذرية يف  :أوال 

  .تاريخ شعوب وسكان آسيا الصغرى واملشرق اإلسالمي

وضع األرمن أنفسهم يف خدمة املغول، ووجدوا فيهم القوة الوحيدة اليت بإمكاا الوقوف ضد  :ثانيا 

املسلمني، ولكن املغول استغلوا ملوك أرمينيا الصغرى ليجعلوا من املسيحيني أتباعا هلم من دون حرب، 

  .وليكونوا عيونا ومساعدين هلم يف املناطق اليت خضعت هلم

رمن، يف الغرب األوريب، أن املغول اعتنقوا املسيحية وأم متساحمون مع املسيحيني، روج الكتاب األ :ثالثا 

  .دف إقناع البابوية والدول األوربية، إىل ضرورة تكوين حلف معهم وحماصرة املسلمني من الشرق والغرب

التشفي يف املسلمني اشتهر املغول بوحشيتهم يف كل املناطق اليت خضعت هلم، ولكن األرمن اشتهروا ب :رابعا 

عكس . عن طريق حرق مساجدهم، وصب اخلمور، أمام دور عبادم، وإجبار املسلمني على القيام للصليب

  .ما متتع به األرمن من حرية ممارسة طقوسهم، يف ظل الدولة اإلسالمية

 

  
                                                            

 .322-321ص  املرجع السابق،: الغامدي  )1
  .98 ص املرجع السابق،:  هالل )2
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والعراق وبالد الكرج،  املشرق اإلسالمي، ودانت هلم إيرانبعد أن اكتسح املغول، جزءا كبريا من 

يف هذه الظروف . ومصر وأرمينيا الكربى، وبالد الروم، تطلعوا إىل مواصلة غزوام، واحتالل بالد الشام

العامل اإلسالمي بأكمله،  برزت دولة املماليك، وقد أخذت على عاتقها مواجهة األخطار اخلارجية اليت دد

 وقد ترك املماليك بصمات واضحة يف تاريخ مصر. والتصدي جلحافل املغول اليت نشرت الرعب بني املسلمني

، منذ النصف الثاين من القرن الثالث عشر إىل مطلع القرن السادس عشر، وقد برزوا يف وقت كان وبالد الشام

اإلسالمي  حباجة ماسة إىل قوة سياسية وعسكرية قادرة على التصدي للزحف املغويل من جهة، فيه العامل 

فمن هم هؤالء املماليك ؟ وما الدور . واستعادة األراضي واملدن اليت استوىل عليها الصليبيون من جهة أخرى

  ؟ الذي قاموا به يف العامل اإلسالمي ؟ وما هي عالقتهم مبملكة أرمينيا الصغرى

  التعريف باملماليك – 1

املماليك مجع مملوك، ولغة هو العبد الذي سيب ومل ميلك أبواه، أما العبد القن فهو الذي ملك هو   

أما اصطالحا، فقد أطلقت كلمة مماليك على فئة من الرقيق البيض، كان اخللفاء وكبار القادة  1.وأبواه

 وكانت بالد ما وراء النهر. اق النخاسة الستخدامهم كفرق عسكرية خاصةوالوالة، يشتروم من أسو

. عن طريق الشراء أو األسر يف احلروب أو اهلدايا اليت يقدمها والة األقاليم إىل اخلليفة 2املصدر الرئيسي هلم،

وقد كان العباسيون أول من استخدم املماليك واعتمدوا عليهم يف اجليش مث حذا حذوهم أمراء الدويالت 

دب اخلالف بني أبناء  وملا. املستقلة، مثل الطولونيون واإلخشيديون واخللفاء الفاطميون، وكذلك األيوبيون

أنشأ كل أمري منهم قوة خاصة يعتمد عليها يف االحتفاظ بإمارته، ومل  البيت األيويب، بعد وفاة صالح الدين

بل إن األيوبيني أولوا مسألة استرياد املماليك أمهية كبرية، بذلوا هلا األموال  3.تكن هذه القوة سوى املماليك

                                                            
 .93، ص 6املصدر السابق، ج : ابن منظور  )1
املماليك، :  السيد الباز أنظر العريين(. أوهلا جنس الترك الذين جيء م من بالد قبجاقكان املماليك من أجناس خمتلفة،  )2

 ).55- 54ص . 1967دار النهضة العربية، بريوت، 
 .24-15ص . 2010، بريوت، 3دار النفائس، ط   ،وبالد الشام تاريخ املماليك يف مصر:  حممد سهيل طقوش )3
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واجلدير  2.ذا تزايد عددهم وتضاعف نفوذهم، فأصبحوا يتدخلون يف عزل امللوك أو تنصيبهموهك 1.الضخمة

وهم أطفال صغار، وتعلموا مبادئ اإلسالم فشبوا يف بيئة عربية  بالذكر أن هؤالء املماليك جلبوا إىل مصر

  3.خطار اخلارجيةإسالمية ولذلك فهم حيملون نفس اإلحساس مثل غريهم من املسلمني جتاه األ

  تأسيس سلطنة املماليك - 2

م، بضغط 1240/ هـ  638سنة  شؤون احلكم ودخل مصر بعد أن توىل الصاحل جنم الدين أيوب  

ثار من ، كان مدركا ألمهية املماليك كأداة لالستمرار يف احلكم، مما دفعه إىل اإلك4من املماليك الكاملية

واعتىن بتربيتهم تربية خاصة  5.شرائهم إىل درجة مل يبلغها غريه من أهل بيته، حىت أضحى معظم جيشه منهم

  6.مث جعلهم بطانته وحرسه اخلاص، وعرفوا باملماليك الصاحلية

 قبالة مصر املعروفة بالروضة الواقعة يف ر النيل، ببناء قلعة اجلزيرة أمر الصاحل جنم الدين أيوب  

وأسكن ا ألف  -نفس اجلزيرة-الفسطاط، لتكون مقرا له، وحلاشيته وحرميه، مث بىن قلعة خاصة ملماليكه يف 

                                                            
 .144ص املرجع السابق،  :توجني ال )1
مع منو قوم وعددهم، انتسبت كل طائفة من املماليك إىل امللك الذي اشتراها، فمنهم املماليك األسدية نسبة إىل أسد  )2
ومن . والعادلية نسبة إىل امللك العادل والكاملية نسبة إىل امللك الكامل ين شريكوه، والصالحية نسبة إىل صالح الديندال

بنه الكامل، وأرادت م، كرهت العادلية تولية ا1218/ ـ ه 615األمثلة على تدخالم، عندما تويف امللك العادل يف عام 
. ى كثري منهم، وصادر أمواهلم، فطاردهم وقبض علمن السيطرة على احلكمتنصيب أخيه املعظم عيسى، لكن الكامل متكن 

م، عارض املماليك الكاملية ما جرى من تنصيب ابنه األصغر العادل الثاين، 1238/ هـ  635وبعد وفاة امللك الكامل عام 
م، وهزموا 1240هـ  637، وتآمروا على خلع العادل الثاين يف عام فتحالفوا مع املماليك األشرفية بزعامة عز الدين أيبك

فمال األشرفية إىل تعيني السلطان إمساعيل، ابن . مث دب اخلالف بني الطائفتني بشأن تعيني خلف للملك املخلوع. من ناصره
، وعم الصاحل أيوب، يف حني مال الكاملية، وكانوا األقوى على الساحة السياسية، إىل تنصيب دل األول، صاحب دمشقاالع

  ).25، ص تاريخ اللماليك :طقوش . (الفراتية ب الذي كان حيكم اجلزيرةالصاحل أيو
 .300ص املرجع السابق،  :الصياد  )3
  404، 402، ص 1، ج املصدر السابق : املقريزي )4
 .139، ص 3املصدر السابق، ج :  ؛ أبو الفدا441ص  نفس املصدر، )5
 .26ص املرجع السابق، : طقوش  )6
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ب جارية تركية وكان للصاحل أيو. 2"املماليك البحرية"فاكتسب هؤالء اسم  1مملوك من الترك وقيل مثامنائة،

، وقد حظيت عنده مبكانة هامة، فأعتقها وتزوجها، مث أضحت ظله ال األصل وقيل أرمينية، تدعى شجرة الدر

وقد أظهرت قدرة كبرية يف تصريف شؤون  3.تفارقه حيثما حل وارحتل، وعاشت معه مجيع أفراحه وأحزانه

حيث أخفت أمر وفاة زوجها إىل  5.ت تعيش مرحلة حرجةخاصة وأن مصر كان 4البالد على أكمل وجه،

ولكن هذا األخري مل يشكر هلا حسن  6، من حصن كيفا،غاية وصول ابنه، امللك املعظم غياث الدين تورانشاه

التدبري وإخفاء موت زوجها، ومل تدع أحدا يطمع يف امللك إىل يوم وصوله، بل راح يهددها ويتهمها بإخفاء 

، وأبعدهم عن املناصب الكربى، واستعمل معهم كل ديد ووعيد، مث تنكر للمماليك الصاحلية 7.ثروة أبيه

ومن احملتمل أم أثاروا ضغينته  8".أطرافا أراذل"ماليكه الذين جاؤوا معه من حصن كيفا، وكانوا واستبدهلم مب

  .على البحرية وشجرة الدر وحرضوه على التخلص منهم، لتخلو هلم مصر وينفردوا ا دون خصم منافس

                                                            
 .443، 405، ص 1، ج املصدر السابق : املقريزي )1
 .441،443ص  نفس املصدر، )2
 .332، ص 6، ج املصدر السابق : ؛ ابن تغري بردي459نفس املصدر، ص  )3
 .نفس املصدر:  ابن تغري بردي )4
- 1226( ملك فرنسا هجوم صلييب كبري بقيادة لويس التاسع منيف منتصف القرن الثالث عشر امليالدي  استهدفت مصر )5

. به ضد إمارة حلبوقد كان الصاحل أيوب آنذاك يف اجلهات السورية، منشغال حبر. ، الذي اشتهر بالتقوى والورع)م1270
فأوقف عملياته العسكرية هناك حال مساعه بقدوم احلملة، فأعاد جيشه إىل مصر بقيادة فخر الدين وزير دولته، وقد تأخر 

ورغم التدابري الدفاعية املتخذة، فقد متكن اجليش الصلييب من الرتول إىل دمياط واستوىل عليها يف . ملرضه الصاحل قليال يف سوريا
وفاته إىل كارثة كربى لوال ذكاء  مث تويف الصاحل أيوب، وكادت أن تؤدي. م1249جوان / هـ  647ربيع األول عام 

مث أرسلت إىل . ير فخر الدين يف كتم أمر وفاة الصاحل خشية على تفرق اجلنداليت اعتمدت على الوز زوجته شجرة الدر
ويف هذه األثناء استقر رأي امللك لويس مواصلة الزحف من . طورنشاه ابن الصاحل للقدوم إىل مصر على عجل ليتوىل احلكم

صليبيون إىل التراجع حتت ضغط معركة فارسكور، ووقع ، فاصطدم جبيش املسلمني يف املنصورة، واضطر الدمياط إىل القاهرة
عالقات بني الشرق والغرب بني القرنني احلادي عشر واخلامس عشر، : اليوسف عبد القادر أمحد . (امللك نفسه يف األسر
  .).188- 184ص . 1969بريوت، -املكتبة العصرية، صيدا

 .444، ص 1، جاملصدر السابق:  املقريزي؛ 140، ص 3ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )6
 .332، ص 6ج  املصدر السابق،:  ابن تغري بردي )7
 .457، ص 1ج، املصدر السابق:  املقريزي؛ 141، ص 3، ج املصدر السابق : أبو الفدا )8
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م يف ذلك شجرة كانت هذه األسباب كافية ليتآمر عليه املماليك البحرية فاتفقوا على قتله، وساند  

. وبذلك انتهى حكم األيوبيني يف مصر 1م،1250ماي  2/ هـ  648حمرم  28، فقتل يوم االثنني الدر

، واتفقوا على إقامة شجرة الدر يف "اجتمع األمراء املماليك البحرية، وأعيان الدولة وأهل املشورة"وبعدها، 

وكانت بذلك أول من ملك مصر من  3سريا ورجاحة عقلها وجودة تدبريها، وهذا حلسن 2مملكة مصر،

وما أن  5.اجلاشنكري الصاحلي املعروف بالتركماين أتابك العسكر وعينوا عز الدين أيبك 4ملوك الترك املماليك،

  :استقرت السلطانة يف احلكم، حىت الحت يف األفق بوادر املعارضة لسببني 

 وعلق ابن واصل 6مل يتقبل املسلمون عموما واملصريون خصوصا، أن يتوىل أمرهم امرأة، :األول 

   7".وهذا أمر مل نعرف أنه جرى مثله يف اإلسالم قبل ذلك: "على ذلك قائال 

للنظام اجلديد، واعتربوا أنفسهم ، موقف العداء وقف األمراء وامللوك األيوبيني يف بالد الشام :الثاين 

وجتهز امللك الناصر . باعتبارهم من ساللة صالح الدين وبالد الشام أصحاب احلق الشرعي يف حكم مصر

وبذلك أضحت مصر يف يد  8ودخلها دون قتال، ، وزحف جبيوشه حنو دمشقاأليويب صاحب حلب يوسف

  10.ولكن الشام بقيت حتت سيطرة األيوبيني 9،املماليك وانقرضت منها دولة بين أيوب

                                                            
 .141، ص 3، ج املصدر السابق : أبو الفدا )1
 .459، ص 1، جاملصدر السابق:  املقريزي )2
 .332، ص 6، ج املصدر السابق:  ابن تغري بردي )3
 .459، ص 1، جاملصدر السابق:  املقريزي )4
 .142، ص 3، ج املصدر السابق : أبو الفدا )5
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  ) :عبد الرمحان(ابن خلدون  )6

 .808ص  ،10، ج 4، القسم 5مج . 1983دار الكتاب اللبناين، بريوت، ، السلطان األكرب
، مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب)) : هـ 697-604(مجال الدين حممد بن سامل بن نصر اهللا بن سامل (، ابن واصل )7

 .133ص . 2004بريوت، -حتقيق، عمر عبد السالم تدمري، املكتبة العصرية، صيدا
 .463-462، ص 1، جاملصدر السابق: املقريزي  )8
  .808ص  10، ج 4، القسم 5، مج املصدر السابق :ابن خلدون  )9
 .42- 41طقوش، تاريخ املماليك، ص  )10
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 ، لكن، وكتبوا إىل اخلليفة يطلبون منه تأييد شجرة الدروإلنقاذ املوقف اجته املماليك حنو بغداد  

إن كانت الرجال قد عدمت عندكم، فأعلمونا حىت : "أنكر على املماليك ذلك، وكتب يقول هلم  املستعصم

إنه ال ميكن حفظ البالد وامللك بامرأة، وال بد أن يقوم : "فتشاور األمراء األتراك وقالوا  1".نسري إليكم رجال

 2، ولقبوه بامللك املعز،ى إسناد السلطة إىل األمري عز الدين أيبكواتفقوا عل ،"بامللك رجل جتتمع الكلمة عليه

  3.وبعد سنة تزوج من شجرة الدر

من بين  ، قام املماليك بتعيني امللك شرف مظفر الدين موسىوإلسكات املعارضة األيوبية يف الشام

 6.وبذلك تكون السلطة الفعلية يف يد امللك املعز 5وعمره حنو ست سنني، 4،ولقبوه بامللك األشرف أيوب

، ومعه العديد من امللوك األيوبيني، ومل تتوقف احلرب بني عزم على الزحف حنو مصر ولكن الناصر يوسف

هـ، على أن  651ووقع االتفاق بينهما سنة . واملماليك، إال بعد وساطة من اخلليفة املستعصماأليوبيني 

 7.يكون للملك املعز والبحرية ديار مصر، وغزة، وبيت املقدس، وباقي البالد الشامية تكون للملك الناصر

باجتاه العامل اإلسالمي، وأخبار  آسياويبدو أن موجة الرعب اليت أثارها املغول أثناء زحفهم من جوف 

  8.وحشيتهم، جعلت الطرفان يستجيبان بسهولة لدعوة اخلليفة

                                                            
 .464، ص 1، جاملصدر السابق: املقريزي  )1
 .140ص املصدر السابق،  : ابن واصل )2
بينما . 812ص  10، ج 4، القسم 5، مج املصدر السابق :؛ ابن خلدون 272، ص 12املصدر السابق، ج : ابن كثري  )3

 .182هـ، ص  652أو  653أن زواجه بشجرة الدر كان سنة  يذكر ابن واصل
عاش والده يف كنف الصاحل أيوب حىت تويف عن هذا الطفل الصغري، وكان . موسى بن املسعود بن الكامل هو األشرف" )4

 ).1 ، هامش53تاريخ املماليك، ص : طقوش (". يعيش عند عماته يف بالد الشرق
 .142ص . يومئذ حنو عشر سننيكان عمره  أن، يذكر ابن واصل )5
 .464، ص 1، جاملصدر السابق: املقريزي ؛ 143، ص 3ج  املصدر السابق،:  بو الفداأ )6
  .479، ص املصدر السابق: املقريزي ؛ 175؛ 168ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )7
 .57، ص تاريخ املماليك :طقوش  )8



112 
 

وأسقط امسه من اخلطبة،  فأبعده عن مصر هـ على عزل امللك األشرف 652أقدم امللك املعز، سنة 

كانت له باملرصاد، ليس بسبب عزله لألشرف، ولكن  رولكن شجرة الد 1.وأصبح بذلك مستقال باحلكم

، فعزمت على الفتك به وإقامة غريه 2صاحب املوصل بلغها أن امللك املعز يريد أن يتزوج بنت بدر الدين لؤلؤ

، وتنازلت له عن احلكم، كان والواقع أن شجرة الدر حينما قررت الزواج من عز الدين أيبك 3.يف امللك

هدفها ترضية شعور املسلمني، ويف نفس الوقت االحتفاظ بسلطاا والتحكم يف زوجها ويف شؤون الدولة، 

ومل يلبث املعز أن  4.نعته من زيارماوفعال فقد أرغمت زوجها على هجر زوجته األوىل أم ولده علي، وم

وبعث  5سئم احلياة مع زوجته الثانية، وتفاقمت اخلالفات بينهما مبرور الوقت، فتغري عليها وعزم على قتلها،

وقبل أن يبطش ا سبقته إىل  6.خيطب ابنة صاحب املوصل، وكان له منجم قد أخربه أن سبب قتله امرأة

ة من الغلمان الذين باغتوه يف احلمام، فوثبوا عليه ورموه إىل األرض وجلسوا الغدر به، حيث اتفقت مع مجاع

  7.م1257أفريل / هـ  655من ربيع األول سنة  23على صدره وخنقوه، وكان ذلك يوم الثالثاء 

بض على أحسن حاال من زوجها املقتول، حيث شاع اخلرب يف البلد، ومت الق ومل تكن اية شجرة الدر

هلا، إىل غاية تنصيب ابن املعز يف السلطنة،  الغلمان فصلبوا، أما شجرة الدر، فحظيت حبماية املماليك الصاحلية

                                                            
 .485، ص املصدر السابق: املقريزي ؛ 179ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )1
والعراق، وقيل  ، ويقال مسيت املوصل ألا وصلت بني اجلزيرةمدينة قدمية تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة:  املوصل )2

، ومفتاح وكانت حمط رحال الركبان ومنها يقصد إىل مجيع البلدان، فهي باب العراق... وصلت بني دجلة والفرات 
- 115، املرجع السابق، ص ؛ لسترنج339، ص 8، املصدر السابق، ج احلموي. (، ومنها يقصد إىل أذربيجانخراسان
116.(.  

 .194ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )3
 .51تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )4
بعد  رمبا يعود سبب رغبته يف التخلص منها إىل وقوفه على املراسالت اليت كانت بينها وبني األمراء الذين فروا إىل الكرك )5

 .)52، ص املرجع السابق :طقوش . (مقتل أقطاي، حيث كاتبتهم وحثتهم على مهامجة مصر
  .493ص ، 1ج ، املصدر السابق: املقريزي  )6
 .195- 194ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )7
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فأمرت  2.وهي زوجة املعز األوىل وقد كانت تتحرق شوقا لإلنتقام منها 1فحملت شجرة الدر إىل أمه،

مث وجدت مقتولة خارج القلعة، وقد نتنت، وكان هذا عاقبة  اجلواري فضربوها بالقباقيب إىل أن ماتت،

واملغول  وشجرة الدر، وكل هذا حيدث يف مصر ذه الطريقة احملزنة، كانت اية عز الدين أيبك 3.أمرها

  .والشام يتقدمون حنو بغداد

، واملماليك املعزية على السلطنة، مث اتفقوا على متليك ابنه الصاحلية بعد اغتيال املعز، تنازعت املماليك

ورغم ذلك مل خيتف التنافس بينهم،  4.، ولقبوه بامللك املنصور، وعمره يومئذ مخس عشرة سنةنور الدين علي

وقتل  دمر بغداد ووصلت األخبار بأن هوالكو 5من اخلارج، ووصل األمر باملماليك الصاحلية إىل مهامجة مصر

خلقا ال حيصى من املغل، وغريهم من الكرج، والعجم، "، يقود وهو يف طريقه إىل الشام اخلليفة وعرب الفرات

  .6"إال فلوه، فعظم لذلك الرعب يف قلوب املسلمني منهمومنذ أن خرجوا على املسلمني ال يلقاهم عسكر 

، حيث عمل على توحيد صفوف يف مثل هذه الظروف احلرجة جدا، برز جنم األمري سيف الدين قطز

ك املنصور، ابن أستاذه، وخلعه من السلطنة واعتقله مع فقبض على املل. املماليك، مث مواجهة اخلطر املغويل

. م، وانفرد باحلكم، وتلقب بامللك املظفر1259نوفمرب / هـ  657ذي القعدة  14والدته يوم السبت 

حمتجا بأن امللك صيب ال حيسن تدبري امللك، ويف مثل هذا الوقت الصعب ال بد وأن يقوم بأمر امللك رجل شهم 

  7.صب للجهاديطيعه الناس، وينت

                                                            
 .494ص ، 1ج ، املصدر السابق: املقريزي  )1
 .52، ص املرجع السابق:  طقوش )2
 .494ص ، 1ج ، املصدر السابق: املقريزي ؛ 201، ص املصدر السابق:  ابن واصل )3
  .495، ص 1املصدر السابق، ج : ؛ املقريزي 192، ص 3، جاملصدر السابق: ؛ أبو الفدا 196، ص املصدر السابق: ابن واصل  )4
 .212، 205ص  املصدر السابق،:  واصلابن  )5
 .263 ص ،نفس املصدر )6
 .199ص ، 3ج  املصدر السابق:  بو الفدا؛ أ262، ص نفس املصدر )7
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لتنفخ يف املسلمني روحا جديدة مبا هيأت هلم من طاقة  هكذا ظهرت دولة املماليك البحرية يف مصر

وعلى  1.عسكرية هائلة مكنتهم من التصدي للمغول، والقضاء على ما تبقى من الصليبيني يف املشرق اإلسالمي

ألن هذه األخرية سوف  2تواجه السياسة القوية اليت رمستها لنفسها سلطنة املماليك، أن مملكة أرمينيا الصغرى

. لن تتغاضى عن الدور الذي قام به األرمن سواء يف حتالفهم مع الصليبيني أو بتبعيتهم للمغول حملاربة املسلمني

  ".راهن على جواد خاسر"، قد "أخبث عدو لإلسالم"وقد حان الوقت لتجين هذه اململكة مثار سياستها، وإن 

  وانعكاساا على مملكة أرمينيا الصغرى معركة عني جالوت - 3

وغزة ودخلوا البيت املقدس والبلقاء  ، وبلغت غارام نابلس، توجه املغول حنو فلسطنيبعد دمشق

ومل يبق خارجا عن حكمهم إال الديار املصرية  3،"فقتلوا وبوا وسبوا ما ال حيصى كثرة"والكرك واخلليل، 

اية االستيالء على ، على مواصلة احلرب إىل غوصهره بوهيموند السادس وأحل هيثوم األول 4.واحلجاز واليمن

انتزاع بيت املقدس من أيدي املسلمني،  ورمبا كان هدف هيثوم األول 5.آخر معقل لإلسالم يف الشرق مصر

  6.وهلذا بات املصريون يف وجل عظيم وخوف شديد، يتوقعون وصول العدو وأخذه البالد

ولكن . ، مبعوثا مغوليا حيمل رسالة يهدد فيها وينذر امللك قطزقبل انصرافه من الشام أرسل هوالكو

مث أعلن التعبئة، وقرر أن خيرج جبيشه ملقاتلة املغول بعد أن يئس الناس من  7.هذا األخري صلب رسل املغول ليال

فإذا ظفرنا فهو املراد، وإال . هو أن نتوجه مجيعا إىل القتال إن الرأي عندي: "وقال ألصحابه  8.االنتصار عليهم

                                                            
  .314تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )1
 .242- 241، ص ودراسات حبوث :عاشور  )2
 .وهو املصدر الوحيد الذي يذكر أن املغول وصلوا إىل بيت املقدس .274ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )3
  .71، ص 7، ج املصدر السابق : ابن تغري بردي )4
 .188ص  املرجع السابق،:  بوعمامة )5
 .290ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )6
  .313 ،310 ص تاريخ هوالكو،:  اهلمذاين )7
 .290 املصدر السابق، ص:  ابن واصل )8
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وليس من طبيعة هذا البحث، متابعة أطوار املعركة وكيفية التحضري هلا، ولكن  1".فلن نكون ملومني أمام اخللق

أو املثري لالنتباه هو هذا االنقالب املفاجئ يف موقف املسلمني من املغول وأتباعهم، وبدال من االستسالم 

االختباء وراء جدران القالع واحلصون، فقد قرر املماليك اخلروج إىل العدو قبل أن تطأ أقدامه األراضي 

 2،تعيش صراعا دمويا منذ وفاة الصاحل جنم الدين أيوب املصرية، خاصة وأن السلطة السياسية اجلديدة يف مصر

األيوبيني يف الشام، سلطة غري شرعية، ألا سرقت منهم، وهؤالء املماليك ال حيظون بشعبية وهي يف نظر ورثة 

 3.، نظرا للتجاوزات العديدة اليت ارتكبوها يف حقهمكبرية بني املصريني أو على األقل لدى سكان القاهرة

فهل كان . ة، وهي ليست يف صاحل املماليكوهذا كله يدل على أن اجلبهة الداخلية مل تكن صلبة وال متماسك

قرار التوجه لقتال املغول مغامرة غري حمسوبة، أم كان قائما على معطيات جتعل من حتقيق االنتصار أكثر 

  احتماال ؟

مل يكن عسكريا بارعا فقط، بل كان سياسيا حمنكا، ، يعرف من أين تؤكل الكتف،  يبدو أن قطز

حيث استغل جيدا بعض املستجدات اليت طرأت على الساحة السياسية والعسكرية لصاحل املسلمني، وميكن 

  :القول أن عدة عوامل كانت وراء هذا القرار، منها 

                                                            
  .313ص  املصدر السابق،:  اهلمذاين )1
الصاحل اإلبن األكرب للسلطان امللك ، هو السلطان امللك )م1249-1240/ هـ  647- 638(: جنم الدين أيوب  )2

واله أبوه الشرق وديار بكر، مث أعطاه . ، وا نشأ603ولد بالقاهرة سنة . الكامل ناصر الدين حممد، من األسرة األيوبية
سنة وقد أرادت أم أخيه العادل أن يكون ابنها سلطانا، فأرسلت إىل امللك الكامل حينما كان بالرقة . حصن كيفا، فتوجه إليه

هـ، ختربه بأن ابنه الصاحل أيوب عزم على االستيالء على امللك وطردها هي وابنها العادل منها فتغري الكامل على ابنه  627
وبعد سنتني من حكم هذا األخري، تآمر عليه املماليك الكاملية، . الصاحل أيوب وخلعه من والية العهد وعهد إىل ابنه العادل

ولكنه أدرك مدى أمهية املماليك . إىل جنم الدين أيوب يستدعونه، فملك مصر بال كلفة وخلعوه عن العرش، وأرسلوا
. لالستمرار يف احلكم، مما دفعه إىل اإلكثار من شرائهم، إىل درجة مل يبلغها غريه من أهل بيته، حىت صار معظم جيشه منهم

؛ العبادي أمحد خمتار 282، ص 6صدر السابق، ج امل: ؛ ابن تغري بردي 402، ص 1املقريزي، املصدر السابق، ج : أنظر (
 .).92ص . 1969قيام دولة املماليك األوىل يف مصر والشام، دار النهضة العربية، بريوت، : 
 .94ص املرجع السابق، ، ؛ العبادي9-7، ص 7املصدر السابق، ج : ابن تغري بردي : انظر  )3
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، بعد أن بلغه نعي اخلاقان م، عائدا إىل فارس1260/ هـ  658سنة  حلب غادر هوالكو :أوال 

واندلعت حرب الوراثة بني  2.م1257/ هـ  655وكان هذا األخري قد تويف يف شهر حمرم سنة  1،مونكو

رك هذا الرتاع أثره السيئ على نفسية ومن الطبيعي أن يت 3.وقوبيالي أخوي هوالكو، ومها أريق بوكا

خاصة وأن  4".منغص العيش بسبب وفاة منكو قاآن وبسبب املتاعب اليت أثارها أريق بوقا"هوالكو، حيث بدا 

  .لتويل عرش املغول هوالكو كان مييل إىل قوبيالي

 6.وحاكم القبجاق 5، زعيم القبيلة الذهبية،وابن عمه بركة خان توتر العالقات بني هوالكو :ثانيا 

وقد ورد أنه قال  8ومن الطبيعي أن يظهر ميله حنو املسلمني، 7بسبب إسالمه وإظهار شعائر اإلسالم يف مملكته،

                                                            
 .308، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين 1
: ، أنظر 1259أوت  11كانت بتاريخ  أن وفاة مونكو يذكر جروسي. 225، ص تارخ خلفاء جنكيز خان : اهلمذاين 2

Grousset : L'empire des steppes, p. 437.                                                                                  
 .Guiragos : Fragments, p. 504؛ 226، ص تاريخ خلفاء جنكيز خان : اهلمذاين )3
م، جرى انتخاب قوبيالي خانا أعظم 1259/ هـ  657بعد وفاة مونكو، سنة " .309، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )4

وكان قوبيالي، أثناء ذلك يقود محلة . على املغول، باعتباره أكرب اإلخوة الثالثة للخان الراحل الذين مازالوا على قيد احلياة
لكن نافسه أخوه األصغر أريق بوقا، وكان . هعسكرية ضد الصني اجلنوبية، فأخذ يستعد للعودة إىل العاصمة ليتوىل منصب

يسيطر على الوطن األم لألسرة مبا فيها قراقورم، واخلزانة املركزية لالمرباطورية، وسانده معظم أقربائه من أفراد األسرة 
ساند أريق أحدمها يساند قوبيالي واآلخر ي: وبذلك انقسمت األسرة احلاكمة إىل قسمني . احلاكمة الذين كانوا يف منغوليا

تاريخ : طقوش ". (بوقا، وتعد مسألة اختيار خلف ملونكو، يف هذه الظروف، من أصعب ما واجه املغول من مشكالت
  ).157-155املغول، ص 

وقد امتدت منازهلا يف شرق وغرب بالد . مسيت ذا اإلسم نسبة إىل خيام معسكراا ذات اللون الذهيب" :القبيلة الذهبية  )5
 .). 3، هامش 290تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش ". (القبجاق

من روسيا احلالية ومشال البحر بالد القفجاق أو القبجاق أو القبشاق، إقليم حبوض ر الفولغا باجلنوب الشرقي ":  القبجاق )6
وكانوا أهل حل وترحال على عادة أهل البدو ويف ضيق من العيش، وتعترب بالدهم مركزا . األسود والقوقاز، وأهلها من الترك

 .).2، هامش 73املرجع السابق، ص : العبادي ". (مهما لتجارة الرقيق األبيض من الترك
 .486، ص 1ج املصدر السابق،:  املقريزي )7
أن بركة كان مضطرا إىل إرسال فرقة عسكرية اشتركت مع اجليش املغويل يف احلملة على "حممد سهيل طقوش، . يذكر د )8

الذي اختذه ، وكان هذا يشعره باملرارة واحلقد، غري أنه أقدم على خطوة معربة بعد انتهاء مهمة احلملة جتلت يف القرار العراق
وخانية القبيلة  وللتوسع أكثر حول العالقة بني إيلخانية إيران" لدعم املماليك بسحب فرقته العسكرية وإرساهلا إىل القاهرة

 )..200- 197تاريخ املغول العظام واإليلخانيني، ص : أنظر طقوش ( .الذهبية
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على أسر ملوك اإلسالم مجيعهم، ومل  إنه قد دمر مجيع مدن املسلمني، وقضى: "ملن حوله متحدثا عن هوالكو 

 1".فلو أمدين اهللا تعاىل لطالبته بدماء األبرياء. مييز بني الصديق والعدو، وأعدم اخلليفة دون مشورة كبار األسرة

كل  3.وكان يدرك أنه مهدد من جهة احلدود القوقازية 2بينما حرص هوالكو وحاشيته على إرضاء املسيحيني،

ومن حدوده  ليكون قريبا من منغوليا ، والعودة إىل فارساالنسحاب من الشامذلك تطلب من هوالكو 

  .املهددة، ويستطيع جتهيز نفسه بسرعة مىت دعت احلاجة إىل ذلك

 جوليان الصيداوي ، بسبب قيام الكونتتوتر العالقات بني املغول والفرنج يف بالد الشام :ثالثا 

(Julien de Sidon)أدت إىل مقتل هذا األخري، مبهامجة دورية مغولية، كان يقودها ابن أخ كيتبوغا ، .

أن  هذه احلادثة أكدت للصليبيني يف عكا 4.وأحدث جمزرة فأرسل جيشا خرب مدينة صيدا وغضب كتبغا

املغول برابرة، وقد أدركوا أم لن يسمحوا هلم بإقامة إمارة صليبية مستقلة، وإمنا يريدوم تابعني للخان 

الفرنج  ، هو استغالل هذا املوقف الستمالةوأمهية هذه اخلطوة عند قطز 5.الكبري، لذلك آثروا املسلمني عليهم

بل أرادوا أن  6ضد املغول، وفعال فقد مسح هؤالء للمماليك بعبور أراضيهم ومتوين أنفسهم عند أسوار عكا،

ومن دون شك أن هذا  7.يسريوا مع املسلمني جندة فشكرهم قطز واستحلفهم أن يكونوا ال له وال عليه

هو زوج ابنة ملك أرمينيا، ويدل أيضا على  -حاكم صيدا–ن ، ألن جوليااملوقف قد أثار غضب هيثوم األول

  8.أن هذا األخري مل تكن له سيطرة على صهره

                                                            
 .332، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )1
 .252ص املغول،  :العريين  )2
 .298ص املرجع السابق،  :الصياد  )3
 .Hayton : op. cit., p. 174؛ 250ص املغول،  :العريين  )4
  .74تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )5
  .Grousset : l'Empire des steppes, p. 438؛ 306ص  املرجع السابق،: الصياد  )6
 .516، ص 1، ج املصدر السابق : املقريزي )7
 . 100ص  املرجع السابق،: ؛ هالل 250املرجع السابق، ص  :العريين  )8
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وعودته إىل الشرق، سحب معه معظم جيشه، وترك وراءه  من حلب عند انسحاب هوالكو :رابعا 

للسيادة  وعهد إليه مبواصلة التوسع ومطاردة امللك الناصر وإخضاع مصر 1،للمحافظة على الشام كيتبوغا

ومل تذكر املصادر عدد  3ومعه قوة عسكرية يترواح عددها بني عشرة آالف وعشرين ألف جندي، 2املغولية،

  4.جيش املغول، ولكنه كان أكثر عددا من القوات املصرية اليت كانت حتت قيادة امللك قطز

 5بعد أن غادروها بسبب ما حدث بينهم وبني امللك املعز، عودة املماليك البحرية، إىل مصر :خامسا 

كما . أصدر قرارا بالعفو العام عن مجيع املعارضني السابقني ، أي أن قطزوعلى رأس هؤالء ركن الدين بيربس

األيويب، يقول  وكتب رسالة إىل امللك الناصر يوسف حدث تقارب بني املماليك واألسرة األيوبية يف الشام

وإن اخترتين خدمتك، وإن اخترت قدمت ومن معي من العسكر جندة لك على القادم عليك، فإن : "فيها 

كل ذلك أدى إىل توحيد . 6، فاطمأن الناصر"كنت ال تأمن حضوري سريت إليك العساكر صحبة من ختتاره

  .ع أدرك أن عدوا مشتركا يتربص ماجلبهة الداخلية وإبعاد خطر املعارضة اخلارجية، ألن اجلمي

                                                            
 .308، ص ، تاريخ هوالكواهلمذاين )1
  .142ص  .1981، ، دار املعارف، القاهرةتاريخ الدولة املغولية يف إيران: فهمي عبد السالم عبد العزيز  )2
  .Hayton : op. cit., p. 173; Guiragos : Fragments, Ds. : J. A. p. 498 ؛317ص املصدر السابق،  :ابن العربي  )3
  .Guiragos : op. cit., p. 498؛ 260ص املرجع السابق،  :العريين  )4
هذا الذي عمد إىل إقطاع ثغر اإلسكندرية . واجه املعز أيبك خطر زمالئه املماليك البحرية وزعيمهم فارس الدين أقطاي )5

لنفسه، مث أصبح ال يظهر يف مكان إال وحوله حرس عظيم من الفرسان املسلحني، وأخذ يتطلع عالنية حنو السلطة، ولقبه 
وكان كثريا ما يهاجم امللك املعز يف . ينهم بامللك اجلواد، مث تزوج من إحدى أمريات البيت األيويبفيما ب) زمالؤه(خشداشيته 

فصمم املعز أيبك على قتله، فاستدعاه إىل القلعة حبجة استشارته يف أمر مهم، وما كاد يدخل باب . جملسه، ويبالغ يف حتقريه
 هامجه املماليك املعزية، ومنهم األمري قطز، وانقضوا عليه وقتلوه القلعة حىت أُغلق خلفه، ومنع مماليكه من الدخول، مث

فهرع سبعمائة من خشداشيته إلنقاذه، ظنا منهم أنه ما يزال حيا، كان من بينهم األمري ركن الدين بيربس واألمري . بسيوفهم
وخشوا أن تدور الدائرة . لقلعةقالوون األلفي وسنقر األشقر، فلم يشعروا إال ورأس أقطاي قد رمي ا عليهم من سور ا

عليهم، فهرب من استطاع اهلرب، إىل بالد الشام وإىل بالد الروم، وعاد الكثري منهم إىل مصر، بعد انتشار املغول يف مدن 
 .).141-133املرجع السابق، ص :العبادي. (الشام الكربى، ألن املوقف يتطلب تضافر مجيع اجلهود للوقوف يف وجه العدو

 .506،508، ص 1، ج املصدر السابق: املقريزي ؛ 270 ،267 ص املصدر السابق،:  اصلابن و )6



119 
 

، خيربه بتحرك بالقرب من بعلبك الذي كان يف طليعة جيش املغول بغزة إىل كتبغا أرسل األمري بايدر

، 3ومعه قوات هامة من األرمن والكرج، 2فتجهز هذا األخري على الفور واجته حنو ر األردن 1.جيش مصر

على عني  والتقى اجلمعان يف الغور من أرض بيسان 4.قد عبأ اجليش يف كمني، وأعده خري إعداد وكان قطز

زم التتر فا" 1260.5سبتمرب  3/  658، يوم اجلمعة، اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة جالوت

هزمية قبيحة، وأخذم سيوف املسلمني، فقُتل كتبغا مقدمهم، وأُسر ابنه، وتعلق من سلم منهم برؤوس اجلبال، 

وطارد املصريون املغول يف  6".وتبعهم املسلمون فأفنوا أكثرهم، ووىل الباقون منهزمني، طالبني جهة الشرق

، ولوال األرمن الذين فتحوا هلم بالدهم وسهلوا عليهم عملية 7)الفرات(حىت شاطئ النهر  مجيع أحناء الشام

  9.لكان مصريهم الفناء 8،االنسحاب والتسلل عرب سهل قيليقيا

 عفَّى املسلمون"، حيث ما أن وصلت األنباء بازام املغول، ودارت الدائرة على املسيحيني يف دمشق

مدينة دمشق،  ، مث دخل قطز10"آثار النصارى، وخربوا كنائسهم، وهدموا دورهم جزاًء لما كانوا أسلفوه

بكامله يف بضعة أسابيع من  ، وطهر الشام11بأمجعها ومحاه وحلب، فدانت له سوريا وعني األمراء على محص

                                                            
 .313، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )1
 .258ص املغول، : العريين  )2
3(

 Guiragos : Fragments, p. 498.  
 .313، ص املصدر السابق:  اهلمذاين )4
املصدر السابق، ص  : ؛ أبو الفدا289، ص 12ج  املصدر السابق،: ؛ ابن كثري 292املصدر السابق، ص :  ابن واصل )5

  .177، ص 2ج  املصدر السابق،: ؛ الذهيب 205
 .292ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )6
 .316، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )7
8( Hayton : op. cit., p. 175. 
: بقوله  أنقذ شرف املغول وراية جنكيزخانبطال،  ، فإن غروسي، أظهر كيتبوغارغم هزمية املغول يف عني جالوت )9

"Kitbouqua fut écrasé sous le nombre, mais sauva l'honneur de la bannière gengiskhanide" ،
  .علما أن املغول بعد عني جالوت ساروا من هزمية إىل هزمية

 .294ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )10
املصدر  : ؛ املقريزي319- 318ص  املصدر السابق،: ؛ ابن العربي 290، ص 12املصدر السابق، ج : ابن كثري  )11

  .518، ص 1، ج السابق
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وابتهج املسلمون وشكروا اهللا تعاىل على هذا النصر، وتبارى الشعراء يف نسج القصائد  1.صراملغول، وأحلقه مب

، وهو يف قمة جمده، ينعم بلذة االنتصار، تعرض لعملية وملا كان عائدا إىل مصر 2.اليت تبجل امللك املظفر

مث آلت السلطة إىل قاتله ركن  4م،1260اكتوبر  24/ هـ  658ذي القعدة  15يوم السبت  3اغتيال،

  .5البندقْداري وأضحى ملكا على مصر والشام وتلقب بالظاهر بيربس الدين بيربس

طلب من ملك أرمينيا واملسيحيني وازام جيشه،  فلما بلغه ما حدث لقائده كيتبوغا أما هوالكو

والدخول إىل  وأراد أن يرسل اجلنود مرة ثانية الستعادة الشام 6،يشا حملاربة ملك مصراآلخرين، أن جيهزوا ج

  7.ولكنه عدل عن هذه الفكرة ألن الظروف العسكرية مل تكن تسمح بذلك مصر،

، أن أنقذ املماليك اإلسالم واملسلمني من أشد ما تعرضوا له من وقد ترتب عن معركة عني جالوت

أخطار، وأصبحوا القوة األساسية يف الشرق األدىن، وبعثوا روحا جديدة يف املسلمني، وعجلت هذه املعركة 

                                                            
 .365ص  .2009، دار األندلس اجلديدة، القاهرة، )التتار بني االنتشار واالنكسار(املغول : الصاليب علي حممد حممد  )1
  .).76، ص 7املصدر السابق، ج : ابن تغري بردي ( :ومنها ما قاله الشيخ شهاب أبو شامة  )2

  تركي جيود بنفسه من مصر  غلب التتار على البالد فجاءهم
 ولكل شيء آفة من جنسه    مـبالشام أهلكهم وبدد مشله

عن أسباب اغتياله، ذكرت املصادر أن قطز وعد األمري بيربس، بنيابة حلب وأعماهلا، ولكنه عندما انتصر على املغول،  )3
. فاتفق مع مجاعة من األمراء على قتله وظل يترقب الفرصة لتنفيذ غرضه. تراجع عن وعده، قتنكر له بيربس، وأضمر له السوء

-منه امرأة من سيب املغول، فأنعم ا عليه، فأخذ بيربس يد السلطان ليقبلها، واستغل فرصة خروج قطز إىل الصيد، فطلب 
وقبض عليها بيربس حينئذ وضربه بالسيف واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه مث قتلوه  -وكانت إشارة بينه وبني األمراء

أيبك وتشريده معظم املماليك  ويبدو أن أسباب مصرع قطز أعمق من ذلك بكثري، ورمبا ترجع إىل أيام السلطان. بالنشاب
البحرية الصاحلية، وقتله زعيمهم أقطاي، وكان قطز من الذين شاركوا يف اغتياله، فأراد بيربس االنتقام ملقتل زعيمهم، خاصة 

العداء  وأن انتصار املماليك على املغول يف عني جالوت، مل يبقِ ضرورة االحتاد بني املماليك املعزية واملماليك البحرية، فظهر
؛ 519، ص 1املصدر السابق، ج : ؛ املقريزي 207، ص 3املصدر السابق، ج : أبو الفدا : أنظر . (بني الطائفتني من جديد

  .).83تاريخ املماليك، ص : طقوش ؛ 172املرجع السابق، ص : ؛ العبادي 76، ص 7املصدر السابق، ج : ابن تغري بردي 
تاريخ الفاخري، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، املكتبة )) : م1344/ هـ  745ت (بدر الدين بكتاش (الفاخري  )4

 .95، ص 1ج . 2010بريوت، -العصرية، صيدا
 .291، ص 12ج  املصدر السابق،: ابن كثري  )5
6( Hayton : op. cit., p. 175.  
 .317ص  تاريخ هوالكو،:  اهلمذاين )7
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 رىبزوال التعاون الذي كان قائما بني األرمن واملغول، ومواجهة املوقف العدائي ألنطاكية ومملكة أرمينيا الصغ

أن املماليك أصبحوا محاة لإلسالم، وحتولت سياستهم من الدفاع  وقد أدرك هيثوم األول. 1إزاء املسلمني

ولذلك راح . للهجوم، بعد ايار معنويات اجليش املغويل، فوجد مملكته وحيدة يف مواجهة اخلطر اإلسالمي

  .2ضد املماليك تضمن له استمرار مملكته يبحث عن سياسة جديدة

  وهيثوم األول احلرب بني بيربس - 4

  :شؤون احلكم يف مصر والشام، وضع نصب عينيه حتقيق األهداف التالية  بعد أن توىل الظاهر بيربس

وقد . والعراق وآسيا الصغرى مواصلة احلرب ضد املغول، وخاصة بعد أن استقروا يف إيران .1

 3.البد من أن يأخذوا بثأرهم بعد ازام جيشهم يف عني جالوت ، أن مغول فارسقدر بيربس

حكم ألن املماليك مل يرثوا عن األيوبيني  4،القضاء على الصليبيني وطردهم من بالد الشام .2

والشام فقط، بل ورثوا عنهم أيضا، سياستهم اخلاصة جبهاد الصليبيني وتقويض دعائم  مصر

 5.ملكهم بالشام

 ، من املسلمني يف العراق، نظرا للمواقف اليت اختذها هيثوم األولمعاقبة مملكة أرمينيا الصغرى .3

والشام ومساندته للمغول وحتالفه مع الصليبيني، مث إعالنه احلصار االقتصادي على سلطنة 

 .املماليك يف مصر

، ومنها محلته على عدة محالت عسكرية ضد اإلمارات الصليبية يف بالد الشام أرسل الظاهر بيربس

. لتحالفه مع املغول م، ملعاقبة بوهيموند السادس 1261نوفمرب / هـ  660ر رمضان يف شه أنطاكية

                                                            
 .82- 81تاريخ املماليك، ص  :طقوش ؛ 264املغول، ص  :العريين  )1
  .191ص املرجع السابق،  :بوعمامة  )2
 .136، ص املرجع السابق :طقوش  )3
 .319تاريخ سالجقة الروم، ص  :طقوش  )4
 .58ص . 1976، والشام، دار النهضة العربية، القاهرة العصر املماليكي يف مصر:  عاشور سعيد عبد الفتاح )5
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فنازلوها وأخذوا امليناء، وأحرقوا املراكب، "عن هذه الغارة فيقول عن اجليش املصري  ويتحدث ابن واصل

... وأخذوها، وقتلوا وأسروا، وأنكوا يف بالد العدو أعظم نكاية  وأخذوا حواصلها، وحاصروا السويداء

وكاد اجليش املصري أن يستويل على . 1"ومعهم ما نيفت على ثالمثائة أسري وعادت العساكر إىل القاهرة

عسكرية اشتركت مع اجليش األرميين يف  الذي استنجد والكو، فأمده بقوة أنطاكية، لوال تدخل هيثوم األول

، وصهره يف أنطاكية،ال يزال قائما بعد ويبدو أن التحالف بني املغول وملك أرمينيا الصغرى 2.إنقاذ املدينة

  .معركة عني جالوت

  :احلرب الدبلوماسية  - أ 

كافية لتحقيق انتصار حاسم على أعدائه، فلجأ إىل أدرك بيربس أن قوة السيف وحدها غري 

وكان يدرك أيضا، أن مملكة أرمينيا الصغرى تستمد قوا من  3.الدبلوماسية ملعاجلة بعض الصعاب اليت تصادفه

املغول، ولذلك ينبغي عزهلا عن حلفائها لتبقى وحيدة يف مواجهة املماليك، ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن يبقى 

ولذلك . ، فال يستطيع تقدمي املساعدة إىل هيثوم األولمنهمكا يف حربه ضد ابن عمه بركة خان هوالكو

 -يف نظر بيربس وخلفائه-ألما  4يصعب التمييز بني حروب املماليك ضد املغول وحروم ضد األرمن،

  .ميثالن وجهان لعملة واحدة

الذي اعتنق اإلسالم، وجرت بينهما مراسالت حيث كتب له رسالة  أوال إىل بركة خان التفت بيربس

إىل غري ذلك من اإلغراء الون، ووين أمره، وتقبيح الغفلة ... استمالة امللك بركة وحثه على اجلهاد "فيها 

دمت أنا وإخويت حلربه من سائر اجلهات، وأين ق: "وقد أجابه قائد القبيلة الذهبية بكتاب جاء فيه  5".عنه

                                                            
 .263ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )1
  .209تاريخ املغول، ص  :طقوش ؛ املرجع السابق: عاشور  )2
 .209تاريخ املغول، ص  :طقوش  )3
 .59-58العصر املماليكي، ص  :عاشور  )4
 .549ص  1ج،  املصدر السابق، : املقريزي؛ 349ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )5
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إلقامة منار اإلسالم، وإعادة مواطن اهلدى إىل ما كانت عليه من العمارة، وذكر اهللا واآلذان والقراءة والصالة، 

  1.، ملسك الطريق على هالون، ويلتمس إنفاذ مجاعة من العسكر إىل جهة الفرات"وأخذ ثأر األئمة واألمة

، وإىل ملك اللور، وإىل مجاعة خفاجة كتب إىل ملك شرياز"، وإلحكام قبضته على هوالكو

مث اتسعت دائرة التحالف، فانضم  2".يستجيشهم على هالون، ويغريهم به، ويقوي جأشهم على اإليقاع به

، مث )1258-1261( (Michel VIII Pléologue)إليه اإلمرباطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس 

كما استفاد أيضا من عالقته بقرمان التركماين الذي استقر  4.أحد سلطاين سالجقة الروم 3عز الدين كيكاوس

  5.وقتذاك يف جنوب غريب قونية

                                                            
 .379ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )1
 .359ص  نفس املصدر، )2
/ هـ  644سنة  الثاينبعد وفاة أبيه كيخسرو الروم، ة هو كيكاوس الثاين، حكم دولة سالجق: يكاوس عز الدين ك )3

مث جرى تنافس وتناحر بينهم، . ، وعالء الدين كيقباد الثاينعقلج أرسالن الرابركن الدين أخويه  وقد شارك معه، م1246
م، فدخل كال من كيكاوس الثاين وقلج أرسالن الرابع يف صراع حاد 1257/ هـ  655خاصة بعد وفاة كيقباد الثاين سنة 

ورغم أن هوالكو قسم بالد الروم بينهما، فإن . ، ولكن تدخل باجيو رجح الكفة لصاحل قلج أرسالنمن أجل اإلنفراد باحلكم
الصراع مل ينته، واستمرت املضايقات املغولية ضد كيكياوس الثاين، مما دفعه إىل البحث عن حليف يسانده يف صراعه مع أخيه 

ولكن . ليف الطبيعي الذي سيمكنه من التصدي خلصومهوحلفائه من املغول، فوجد يف النجم الساطع الظاهر بيربس احل
خصومه استغلوا مراسالته مع املماليك، فهامجوه يف قونية، عندئذ قرر التوجه إىل القسطنطينية عن طريق البحر، ونزل ضيفا 

بل اشترك يف مؤامرة ومل يلتزم كيكياوس الثاين باهلدوء الذي ميليه عليه وضعه كالجئ، . على اإلمرباطور ميخائيل باليولوغوس
مث تعاون بركة خان ملك القبيلة الذهبية مع . ضد اإلمرباطور البيزنطي، فكان مصريه السجن يف بلدة آينوس، مع إبنيه ووالدته

فنقل إىل بالد القرم، ومنح إقطاعا وتزوج بإحدى بنات بركة خان، . بيربس، فأرسل قوة مغولية، متكنت من حترير كيكاوس
م، خلفه ابنه منكومتر، الذي قلب له ظهر املجن، فقبض عليه وسجنه مع إبنه 1266/ هـ  665األخري سنة وبعد وفاة هذا 

 .).308-293تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش (. م1279/ هـ  678يف قرية على شاطئ البحر األسود حىت تويف سنة 
 .112تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )4
  .270-269ص  املغول،: العريين  )5
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، فلم يعد بوسعه تقدمي املساعدة املطلوبة أو له تأثري سيئ على هوالكوهذا الوضع اجلديد، كان 

قادرا على القيام  بيربسفأضحى  1.إرسال اجليش املغويل ملساندة األرمن، حينما يتعرضون هلجمات املماليك

  2.من دون أن خيشى تدخال مغولياحبمالت ضد األرمن، 

/ هـ  660، مث أرسل سنة من جهته إجياد حلفاء، فاتصل بالالتني يف عكا وقد حاول هوالكو

، وطلب يد ابنة لويس التاسع م، سفارة إىل الغرب األوريب حتمل رسائل إىل البابا وملك فرنسا1262

كخطوة متهيدية للوصول إىل حتالف مع  (Michel paléologue) 3اإلمرباطور البيزنطي، ميخائيل باليولوغوس،

  4.اإلمرباطورية البيزنطية مستقبال

راح يبحث عن حلفاء له،  5بضعف موقفه، وفور عودته من زيارة أداها هلوالكو، شعر هيثوم األول

اقية صلح وحسن اجلوار مع ركن الدين قلج ارسالن إلبرام اتف 6م،1263/ هـ  662سنة  فاجته إىل هرقلة

، وبعد أن وصل إىل بالده، مجع قوة عسكرية وسار ا إىل الشام. سلطان السالجقة املوايل للمغول 7،الرابع

على علم مبا جيري قرب حدوده، فأرسل فرقا  وقد كان بيربس 9وعينتاب، 8،(Marasch) فاستوىل على مرعش

فاستنجد ملك أرمينيا . ومحاة وحلب، وفاجأت القوات األرمينية اليت تراجعت منهزمة عسكرية إىل محص

                                                            
 .269ص  املغول،: العريين  )1
  210تاريخ املغول، ص  :طقوش  )2
3( D'ohsson : op. cit., p. 417. ذا الشرف، ورافقها البطريرك "؛ اختار ميخائيل ابنته غري الشرعية ماريا لتحظى

، وقد عرفت قد تويف، فبادرت بالزواج من ابنه أباقا ، وعندما وصلت إىل البالط املغويل ألفت هوالكويوثيميوس إىل تربيز
ز ى حاميا جديدا هلم بعد أن فقدوا دوقو، واشتهرت بالتعصب الديين، ووجد فيها النصار(Despina)باسم ديسبينا خاتون 

 )..202-201، ص املرجع السابق :طقوش (". خاتون
  .201- 200، ص املرجع السابق :طقوش  )4
5( D'ohsson : op. cit., p. 393. 
 .7، ص 2ج  املصدر السابق،:  املقريزي )6
 .196ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )7
8( Sempad : op. cit., p. 652. 
9( D'ohsson : p. 393. 
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تدعمها قوة  وتقدمت حنو سوريا، بقوة مغولية تعدادها سبعمائة جندي كانت متواجدة يف بالد الروم الصغرى

ولكنها عانت من نقص . وضربت خيامها قرب حارم أخرى تتكون من مائة ومخسني فارسا قدموا من أنطاكية

جلأ هذا  1 .التموين وتساقط الثلوج بكثافة، فتراجعت تاركة هيثوم األول مع قواته، يواجه مصريه وحيداً

وأغاروا على  3ليوهم املسلمني أن جندة مغولية قد وصلت، 2احليلة، فألبس األرمن لباس املغول،األخري إىل 

وانقلب السحر على  4.، وما حوهلم من القرى، فنهبوها وأخذوا ما فيها، والفوعة، ومعرة مصرينسرمني

الغارة جعلت القوات املصرية اجم القوات األرمينية  الساحر، إذ أدت هذه احليلة إىل نتائج عكسية، ألن هذه

ومبا أن هيثوم األول  5.، مث قامت بغزو أنطاكية وأحلقت ا خسائر فادحةوتطارد فلوهلا املتولية إىل عمق قيليقيا

قام بتحصني الدروب وتنصيب اجملانيق ووضع الرجال واجلند يف  6كان يتوقع هجوما وشيكا من املماليك،

  7.األودية ويف األبراج على اجلبال

، مما أدى إىل وفاته بتاريخ كثريا، بعد هزميته أمام بركة خان ويف هذه األثناء، ساءت صحة هوالكو

وقد  8.أربعة أشهر توفيت زوجته طقوز خاتون م، وبعد1265فيفري  8/ هـ  663ربيع الثاين  19

                                                            
1( D'ohsson : op. cit., p. 393-394.  
، خمروطي الشكل طويل حبافة مقلوبة إىل أعلى وكان خاصا )قلنسوة(، وهو لباس للرأس (Sarâqûj)يسمى السراقوج  )2

تاريخ )) : م1285/ هـ  684ت (عز الدين حممد بن علي بن إبراهيم (ابن شداد . (بالعسكريني، وهو الزي املغويل املميز
  .).5، هامش 124ص  .1983يسبادن، فرانز شتايز، فامللك الظاهر، 

  .8، ص 2، ج املصدر السابق : املقريزي )3
 .378ص  املصدر السابق،:  ابن واصل )4
5( D'ohsson : op. cit., p. 394. 
م، وبدأ حربا شاملة ضد الصليبيني، فسقطت يف 1265/ هـ  663خرج سنة  يتوقع هذا اهلجوم ألن بيربس كان هيثوم )6

- 120تاريخ املماليك، ص  :طقوش : أنظر (. وعدة قالع ومدن أخرى يده قيسارية و دخل حيفا وأرسوف مث هاجم عكا
 )..63-58العصر املماليكي، ص : ؛ عاشور 123

، ذيل مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب)) : هـ 696 – 619(بن عبد الرحيم بن أمحد  نور الدين علي(ابن املغيزل  )7
، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي ؛ 3، ص 4، ج املصدر السابق : ؛ أبو الفدا61ص . 2004املكتبة العصرية، بريوت، 

  .126، ص 7
مما يدل على تعاطف املسيحيني مع املغول خالل هذه الفترة، ما ذكره ابن  .342-340، ص تاريخ هوالكو : اهلمذاين )8

=  متصفا حبكمته وشهامة نفسه وأعماله) أي هوالكو(ولقد كان : "وزوجته  العربي وهو مسيحي معلقا على وفاة هوالكو
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يف حلظة حرجة، وأثرت سلبا على هيثوم  أتاحت هذه الوفاة فرصة طيبة للمماليك، إذ أضعفت مغول إيران

  .فوجد نفسه يف وضع ال حيسد عليه، وسرعان ما غري سياسته جتاه املماليك 1.األول

اضطر الزعيم األرميين إىل استعمال الدبلوماسية ليجنب بالده كارثة حقيقية، وحاول أن يتراجع 

أعرض عنه ومل  ولكن الظاهر بيربس 2والشام يسترضيه، بسرعة يف سياسته، فأرسل سفراءه إىل صاحب مصر

  4:وطلب أن  3وال مسع رسله، يقبل هدية هيثوم األول

  .يدخل هيثوم يف طاعته – 1

  .يؤدي له اجلزية – 2

  .أمام القوات اململوكية يفتح طريق سوريا – 3

  .ميكِّن الناس من شراء القمح من بلده – 4

  5.مبساعدة املغول إعادة األراضي والقالع اليت استوىل عليها هيثوم األول – 5

تلبية هذه املطالب، ليس لصعوبتها، ولكن خوفا من انتقام  ومل يكن من اليسري على امللك هيثوم األول

طالبا النجدة " ار ما قدمت يداه، هرع إىل تربيزوملا أدرك ملك أرمينيا أنه على وشك أن جيين مث 6املغول،

  7.م1266/ هـ  664، يف عام "السريعة من سادته املغول

                                                                                                                                                                                          

وقد مشل املسيحيني يف كل العامل حزن شديد . وتوفيت كذلك طقوز خاتون امللكة املؤمنة يف أثناء الصيف. زةالعجيبة املمتا
 .).324ص  املصدر السابق،: ابن العربي " (ززين للدين املسيحيعلى وفاة هذين النرباسني العظيمني املع

 .209تاريخ املغول، ص  :طقوش  )1
  .134تاريخ املماليك، ص  :طقوش ؛ 249حبوث،  :عاشور  )2
  .125، ص 7، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي  )3
  .325- 324ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )4
5( Dulaurier : op. cit., p. 522, Note n°1.  
 .325ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )6
 .134تاريخ املماليك، ص  :؛ طقوش 249حبوث، ص : عاشور  )7
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  احلملة العسكرية على أرمينيا الصغرى –ب 

ليشرف من هناك على ، سار إىل دمشق كان أسرع إىل احلركة، فبعد أن فرغ من صفد على أن بيربس

، ومعه فجمع جيشا ضخما، ووضعه حتت قيادة امللك املنصور صاحب محاة. محلة ضد مملكة أرمينيا الصغرى

واستغل السلطان  1.قر الفاريقاينواألمري أق سن املعروف بسمِّ املوت، واألمري قالوون األمري عز الدين أوغان

وبعد أن عرب جبال  3،فدخلها من جهة دربند مري 2،، ودفع جبيشه حنو قيليقياغياب امللك هيثوم األول

، ونشبت (Thoros) وثوروس (Léon) يقوده ابين امللك، ومها ليون، اعترض طريقه جيش أرميين األمانوس

داستهم العساكر اإلسالمية وأفنوهم قتال "انتهت زمية األرمن حيث  بني اجليشني معركة قرب دربساك

مث توغل جيش  6.ومجاعة من أكابرهم 5ومات يف املعركة ثوروس، وسقط أخوه ليون أسريا، 4،"وأسرا

أوت  24/ هـ  664ذي القعدة  12، يوم السبت املماليك يف أراضي اململكة، ودخلوا العاصمة سيس

و سار . وجعلوا عاليها سافلها، وأقاموا أياما حيرقون ويقتلون ويأسرون] فخربوها[فأخربوها " 7م،1266

وأذنة وأياس وطرسوس، فقتلوا وأسروا وهدموا عدة  مري قالوون إىل املصيصةاألمري أوغان إىل جهة الروم، واأل

هذا وصاحب محاة مقيم بسيس، مث عادوا إليه وقد اجتمع معهم من الغنائم ما ال يعد وال . قالع وحرقوا

                                                            
، ص 2ج  املصدر السابق،:  املقريزي؛ 3، ص 4ج  املصدر السابق،:  ؛ أبو الفدا61ص  املصدر السابق،: املغيزل ابن  )1

 .126، ص 7ج  املصدر السابق،: ابن تغري بردي ؛ 35
 .134تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )2
 .61ص  املصدر السابق،: ابن املغيزل  )3
  .3، ص 4ج  املصدر السابق،:  بو الفداا )4
5( Sempad : op. cit., p. 652.  
 .126، ص 7ج  املصدر السابق، :ابن تغري بردي  )6
   .نفسه )7
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ملعركة هي ثأر لإلسالم ويعترب ابن كثري أن هذه ا 1".حيصى، حىت بيع رأس البقر بدرمهني ومل يوجد من يشتريه

  2".ألم كانوا أضر شيء على املسلمني زمن التتار"وأهله من األرمن، 

وهي من القالع املنيعة اليت كان  3،، فتح األمري أوغان قلعة العامودينوهو يف طريقه إىل بالد الروم

، وجد وملا عاد إىل دمشق 5عشرين يوما، وقد مكث جيش املماليك يف مملكة أرمينيا الصغرى 4،ميلكها الداوية

 6".ومن معه من األسرى متملك سيس"ابن  وأحسن إىل ليون"يف انتظاره، فأنعم على اجلند  السلطان بيربس

  7.بل ومسح له بزيارة بيت املقدس، أثناء عودته إىل القاهرة

غري أن "، ليجد بالده تئن أنني املوجوع، ومعه بعض اجلند من املغول والروم، وعاد امللك هيثوم األول

جتاه  9وعندئذ فقط أدرك خطأ سياسته 8".هؤالء بدال من أن يساعدوه اشتغلوا بنهب ما تركه املصريون

املسلمني، وأنه فعال راهن على جواد خاسر وعليه أن يدفع مثنا باهظا مقابل املكاسب السريعة اليت حصل 

                                                            
 .37، ص 2ج  املصدر السابق،:  املقريزي )1
 .310، ص 12، ج 6مج  املصدر السابق،: ابن كثري  )2
 .61ص  املصدر السابق،: املغيزل ابن  )3
م 1119تأسست هذه الطائفة يف عام . طائفة عسكرية دينية، تطلق على مجاعة فرسان املعبد":  (Templiers) الداوية )4

ملك بيت  وقد منح بلدوين الثاين. حلماية طرق احلجاج النصارى بني يافا وبيت املقدس، مث حتولت بعد ذلك إىل هيئة عسكرية
أدت هذه الطائفة دورا كبريا يف . املقدس أفرادها خانا يقيمون فيه بالقرب من معبد سليمان، ولذلك مسوا بفرسان املعبد

  .).1، هامش 76تاريخ سالجقة الروم، ص : طقوش . (احلروب الصليبية
  .325ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )5
 Vahram d'Edesse : Chronique rimée des rois de la petite؛ 38، ص 2ج  السابق،املصدر :  املقريزي )6

Arménie, Ds. : R. H. C. D.-A., T. I, p. 523.                                                                           
7( Op. cit., p. 523-524, 538. ومجاعة من ملوك األرمن  يديه ابن صاحب سيسدخل السلطان وبني "يقول ابن كثري ؛

 .311، ص 12، ج 6مج " أسارى أذالء صغرة، والعساكر صحبته وكان يوما مشهودا
 .325ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )8
 .250، ص ودراسات حبوث :عاشور  )9
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وحزن امللك حزنا عميقا، ليس بسبب ما حل ببالده فقط، ولكن على ابنه الذي أصبح مسجونا يف  1.عليها

  .وشتان بني املشبه واملشبه به 2عليه السالم، األرمن بسيدنا يوسف ، وقد شبهه املؤرخون مصر

 3أن املغول ال يعتمد عليهم وال يستطيعون محاية مملكته من املماليك، وإذ أدرك ملك أرمينيا الصغرى

 سفراءه إىل روما فأرسل هيثوم األول 4.مشغول حبربه ضد بركة خان -وخليفته ابن هوالكو– خاصة وأن أباقا

 (Clément IV)  لشرح الوضع الصعب الذي تعيشه مملكة أرمينيا وطلب الدعم من البابا كليمنت الرابع

، ولكن الزعيم الديين أجابه قوال ال فعال، بعبارات تتضمن التشجيع )م1268-1265/ هـ 667 -663(

ملساعدة ملك أرمينيا الصغرى  أرسل خطابا إىل جرجيوري، بطريرك بيت املقدس يف عكا،حيث  5.والدعم

وأرسل أيضا وعدا باملساعدة هليثوم . ول ضد املماليكحينما يتقدمان بقواما مع قوات املغ وأمري أنطاكية

                                                            
  .98ص  املرجع السابق،: هالل  )1
2( Vahram d'Edesse : op. cit., p. 524 ومما جاء يف قصيدة طويلة حول سجن ليون؛ :   

Léon était renfermé dans. une forteresse;  
Un mouchoir sur les yeux, il pleurait. 
Ô caravane qui chemines vers Sis, 
Va porter de mes nouvelles à mon père ! (Op. cit., p. 540.). 

  .110ص  السابق،املرجع : هالل  )3
4( Hayton : op. cit., p. 177. فقدمت رسل " م، امللك بيربس1266/ هـ  664راسل سنة  أن أباقا يذكر املقريزي؛

، ومل يذكر أية تفاصيل تتعلق ذه الزيارة، علما أنه انفرد ذه الرواية عن املصادر "دايا وطلب الصلح امللك أبغا بن هوالكو
املصدر : أنظر املقريزي (. لك أرمينا الصغرىوإذا كانت ثابتة، فهي تدل على الوضع احلرج الذي أصبح فيه م. األخرى
 )..38، ص 2ج  السابق،

5( Dulaurier : op. cit., p. 538.أيضا سفارتيني إىل   تقتصر هذه السفارات على األرمن وحدهم، فقد أرسل أباقا؛ مل
م، يطلب فيها من البابا إرسال جيوش الغرب األوريب بالتعاون 1266اية / هـ  665األوىل بداية . البابا كليمونت الرابع

ذي  22يف  والثانية مؤرخة من أذربيجان. ل شرقا والقوات األوربية غربامع اجليش البيزنطي للشام، حملاصرة املسلمني بني املغو
قد بلغ درجة من السوء مل حتدث من قبل، بعد  م، يعلمه بأن موقف حلفاء مغول فارس1268أوت  3/ هـ  666القعدة 

؛ طقوش، 111-110ص  املرجع السابق،: هالل ( .يف يد املماليك وسقوط أنطاكية هجوم املماليك على أرمينيا الصغرى
 )..205-204تاريخ املغول العظام، ص 
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فشرع يبحث عن السبل اليت متكنه من حترير ابنه، فأرسل  1.عندما تصل للشرق األول من قوات لويس التاسع

  2".األموال واحلصون مثنا له"يعرضون عليه  والعديد من الرسل، إىل الظاهر بيربس أخاه فاساك

يدرك مثن األسري الذي بني يديه، وأن عاطفة األبوة ال تقاوم، وأشد ضغطا على هيثوم  كان بيربس

  :ولذلك وضع شروطا عديدة أمام ملك أرمينيا الصغرى، إلطالق سراح ابنه، ومنها . األول

  3.، الذي أخذه املغول أسريا بعد احتالهلم مدينة حلبشقرإطالق سراح األمري سنقر األ - 1

ودربساك ومرزبان ورعبان وشيح  سنا: إعادة القالع اليت انتزعها األرمن من املسلمني وهي  - 2

  4.احلديد

هليثوم األول هدنة مدا سنة، بناء على طلب هذا األخري، للبحث عن سنقر ، وقد منح السلطان بيربس

يذكر يف عدة مناسبات  ويبدو أن املفاوضات، طالت بني الظاهر وهيثوم األول، بدليل أن املقريزي 5.األشقر

إىل "م بالتوجه 1267/ هـ  665سنة  مينيا الصغرىمما دفع مبلك أر 6.إىل السلطان وصول رسل سيس

                                                            
  .111ص  املرجع السابق،: هالل  )1
  .251حبوث، ص  :؛ عاشور 41، ص 2املصدر السابق، ج : ؛ املقريزي 325املصدر السابق، ص : ابن العربي  )2
دون  يطلب سنقر األشقر ، ومبا أن بيربس، تسعة أنفس من البحرية يف سجن امللك الناصريف مدينة حلب هوالكووجد  )3

أما ابن خلدون وهو . معه يف التمرد ضد امللك املعز وشارك يكون من أعز أصدقائه، ، فال بد وأنغريه، فدية البن امللك هيثوم
سنقر : شرط عليه خالص األمراء الذين أخذهم هوالكو من سجن حلب وهم "الوحيد من بني املصادر الذي يذكر أن بيربس 

كو كان قد تويف ملا قام بيربس بغزو واملعروف أن هوال". فبعث فيهم تكفور إىل هوالكو فبعث م إليه. األشقر وأصحابه
، 2ج  املصدر السابق،: املقريزي ؛ 834، ص 10، ج 4، ق 5، مج املصدر السابق :ابن خلدون :  أنظر(. مملكة أرمينيا

 )..511، 509ص 
رمينيا من أسباب القالع هو جتريد مملكة أعادة هذه من است كان هدف بيربس .5، ص 4ج املصدر السابق، :  بو الفداأ )4

، ويكفل انتظام اسكندرونة الرابط بينها وبني يف الدرب حيث تتحكم دربساك. دفاعها، وعزهلا عن حلفائها الفرنج واملغول
إىل  من سيس ، فتسيطر على الطريق املمتدالواقعة بإقليم مرعش نطاكية، أما سناوأ املواصالت بني مملكة أرمينيا الصغرى

 املرجع السابق،: العريين : انظر (). اخلاضعة للمغول(، فهي تتحكم يف املواصالت بني قيليقية وفارس مسيساط بأعايل الفرات
 )..285ص 

 .41، ص 2ج  املصدر السابق،: املقريزي  )5
 .44- 43، ص 2ج  نفس املصدر،  )6
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فأشفق عليه وقال له . وطلب سنقر األشقر ليخلص به ولده وبكى أمامه ابنه املأسور يف مصر خدمة امللك أباقا

وملا عثر املغول على  1".رسله إليكإن سنقر ليس حاضرا اآلن فارجع أنت إىل بلدك وأنا أبعث فأحضره وأ: 

، أراد هذا األخري أن يتراجع عن تسليم القالع املتفق عليها سابقا، ورمبا سنقر األشقر وأرسلوه إىل هيثوم األول

 فكتب إليه بيربس من أنطاكية. ، أو من سادته يف فارسكان ينتظر جندة تصله من حليفه بوهيموند السادس

إذا كنت تقسو على ولدك وويل عهدك، فأنا أقسو على صديق ما بيين وبينه نسب، ويكون الرجوع : "يقول

  2".وحنن خلف كتابنا، فمهما شئت افعل بسنقر األشقر. منك ال مين

األمري سنقر، ولكنه كان حيسن فن التفاوض،  من هذه الرسالة التخلي عن ومل يكن هدف بيربس

وقد أراد بيربس تأجيل . يف موقف ضعف، وليس له ما يضغط به على خصمه ويدرك أن ملك أرمينيا الصغرى

بشهر، ألنه كان مشغوال بفتح العديد من القالع واملدن اليت كانت حتت أيدي الصليبيني منها،  تسليم ليون

من / هـ  666، اليت فتحها بني الفاتح والرابع من رمضان ، وبغراس، والشقيف، وأمهها مجيعا أنطاكيةيافا

وهذا يضمن عدم تدخل قوات ملك األرمن  3.رمينيام، ومنها كان يكتب إىل ملك أ1268ماي  18إىل 14

، مما يدل على حنكة ، أي عزله متاما عن ما جيري من أحداث يف الشامملساعدة صهره بوهيموند السادس

  4.بيربس الدبلوماسية

                                                            
إىل ملك التتر فتذلل له ومتسكن وخضع  فذهب صاحب سيس: "يقول ابن كثري  .326ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )1
 .311، ص 12، ج 6مج " له
 .51ص  ،2، ج املصدر السابق : املقريزي )2
 .Sempad, op. cit., p. 652 ؛51-49، ص 2املصدر السابق، ج :  املقريزي؛ 5-4، ص 4املصدر السابق، ج :  أبو الفدا )3
  .112ص  املرجع السابق،: هالل  )4
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طني، األول وهو عاطفة األبوة اليت سيذعن هلا يف واقعا حتت ضغ وميكن القول أن هيثوم األول كان

وتطول  1فخشي هذا وقوع اخلالف بينه وبني املماليك،. األخري، والثاين هو اخلوف من عاصفة مملوكية أخرى

  .احلرب ضد أرمينيا املفاوضات، أو رمبا يعلن بيربس

اشترط عليه تسليم رهينة تبقى عنده حىت يتسلم  على الشروط األوىل، ولكن بيربس وافق هيثوم األول

ليقسم امللك أمامهما على االلتزام بشروط املعاهدة، وأقسم بعده  السلطان القالع، مث توجه أمريان إىل سيس

شوال  11ويف . 2"يها أبوه، وهو قائم مكشوف الرأسعلى النسخة اليت حلف عل"بني يدي السلطان  ليون

فابتهج قلب " 3، سار األمري ليون إىل بالده مكرما، ومعه ابن عمه وغلماما،1268جوان  24/ هـ  666

 وتسلم نواب السلطان القالع من أهل سيس وأطلق سراح سنقر األشقر 4"أبيه وفرح املسيحيون مجيعا بقدومه

  5.فأحسن إليه السلطان وأكرمه

ليشكر له سعيه،  6- وهو يف بغداد– أن يتوجه من جديد إىل أباقا وكان ال بد على هيثوم األول

يف مكانه،  ، وطلب تنصيب ابنه ليون"استقالته من السلطنة، بسبب شيخوخته"واستغل هذه الفرصة ليقدم 

/ هـ  667بعد هذه الزيارة اعتزل هيثوم األول احلكم سنة  7".مىت حضر إلينا وليناه اململكة: "فأجابه أباقا 

، إىل أن بلغه (Macaire) م، وأمضى بقية حياته معتزال يف أحد األديرة مترهبا حتت اسم مكاريوس1969

  8.م1270األجل يف اكتوبر 

                                                            
 .200ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )1
   .Dulaurier : op. cit., p. 524, note n° 1؛ 52-51، ص 2، ج املصدر السابق:  املقريزي )2
  .51- 49، ص 2، ج نفس املصدر )3
 .Samuel d'Ani : op. cit., p 462؛ 327ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )4
 .52، ص 2ج  املصدر السابق،:  املقريزي )5
6( D'ohsson : op. cit., p. 425.  
 .327ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )7
8( Samuel d'Ani : op. cit., p. 462; Sempad : op. cit., p. 652; Hayton : op. cit., p. 178. 



133 
 

ابتعاده عن شؤون احلكم والسياسة، هو عجزه عن مواجهة املماليك، ملا وجد نفسه يبدو أن سبب 

و بالده  سقطت أنطاكية يف يد بيربسبعد أن وحيدا بدون دعم أوريب أو مغويل كما كان األمر يف السابق، 

متحسرا على  ويعلق جروسي .م1266أصبحت خاوية على عروشها بعد الغارة اليت قام ا املماليك سنة 

، النتقام املماليك، ويلقي بالالئمة لتجد نفسها معرضة مع حليفتها إمارة أنطاكية ازام مملكة أرمينيا الصغرى

متكن بذكائه من اإلشراف على املسيحيني يف قد  ويرى أن امللك هيثوم األول. على الدول األوربية آنذاك

. ، ويعترب أن ازام أرمينيا هو ازام للصليبيني وأورباإىل بكني من عكا عصره آخذا يف احلسبان كل قارة آسيا

ولكن . املغول حيث يكمن خالص الغربمتميزا وسط إعصار  -يف نظر جروسي–لقد كان العاهل األرميين 

  1.الغرب مل يستمع إليه

، ولدت قبل األوان، مبناعة ضعيفة، واحلقيقة اليت ال يذكرها جروسي، هي أن مملكة أرمينيا الصغرى

امليالدي، فمنذ ظهورها يف القرن احلادي عشر . وهي يف حاجة ماسة إىل عناية مركزة خارجية ترعاها وحتفظها

تعيش يف كنف القوى والدول الكربى أو تتحالف مع اجليوش الغازية، فتارة مع الصليبيني وتارة مع املغول، 

كما أن جروسي ال يربر سبب هذا . وملا ال جتد قوة كربى تركن إليها وحتتمي ا، تصبح يف مهب الريح

م عاشوا يف ظل الدولة األموية والدولة العباسية، العداء الدائم الذي يكنه األرمن للمسلمني، على الرغم من أ

  .متمتعني حبرية ممارسة طقوسهم ومعتقدام، بشكل أفضل مما كانوا عليه حتت احلكم البيزنطي

  جتاه املماليك) 1289- 1269(ليون الثالث  سياسة - 5

يطلب  ول، فترة حكمه بالتوجه إىل بالط إيلخان مغول فارسابن امللك هيثوم األ استهل ليون الثالث

م كان االبن وويل 1269، فقبل وفاة األب بقليل، أي يف جويلية منه االعتراف به ملكا على أرمينيا الصغرى

                                                            
1( Grousset : L'Empire du Levant, p. 399.  
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، مث توج ملكا على 1"فرحب به ترحيبا مجيال وفوض إليه سياسة مملكة أبيه" العهد ليون قد توجه إىل أباقا

وتدل هذه الزيارة على أن امللك االبن كان متعلقا بأحالم  3.(Léon III) 2أرمينيا الصغرى باسم ليون الثالث

وتذكر املصادر األرمينية أن  4.أبيه وذلك بإقامة حتالف بني املغول والقوى املسيحية لطرد املسلمني من الشام

املتمثل يف استعادة بيت املقدس من  ليون الثالث، طلب من أباقا، مهامجة املماليك وإحياء مشروع هوالكو

  5.املسلمني

 6على إصالح األوضاع السيئة يف بالده، فقد تركها املماليك خاوية على عروشها، عمل ليون الثالث

وهلك كثري من الناس حىت سال "خرب عدة قالع،  7م،1269/ هـ  667مث تعرضت لزلزال عنيف سنة 

وقد  9.ارها ورخاءها، وجنح يف تنشيط التجارة، فاستعادت البالد ازدهفقام بإعادة بناء ميناء آياس 8".النهر دما

                                                            
للمغول، وليس حتالفا، حيث يكون هذا شكل من أشكال التبعية واخلضوع  .327ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )1

فال ميلك اإليلخان سلطة . األول احلصول على موافقة اإليلخان املغويل شرطا ضروريا، رغم أن احلكم وراثي يف أسرة هيثوم
فروض الطاعة والوالء، واحلصول على روحية، وال يشترك مع األرمن يف عقيدته، ولكن ال بد من املرور على دير املغول لتأدية 

: العمري (، "ومللوك البيت اهلوالكوهي عليهم حكم قاهر، وفيهم أمر نافذ: " ويف هذا يقول ابن فضل اهللا العمري. رضا اخلان
 )..82، ص املصدر السابق

  .Samuel D'Ani, op. cit., p. 462؛ 242ص املرجع السابق، :  خاجني )2
أما املصادر األرمينية فتسميه ليون . باعتباره ثاين ملك متوج حيمل هذا اإلسم، الثاين يف كثري من املراجع باسم ليون دور )3

- 1186(وليون الثاين . ، كان أمريا فقط من آل روبني، ومل يكن ملكا)م1137- 1123(ألن ليون األول . الثالث
األرمينية فتسميه ليون الثاين، هو أول من حصل على التاج من آل روبني، وتسميه املراجع ليون األول، أما املصادر ) م1219

ولكنه ثالث حاكم ) حسب املراجع(ثاين ملك ذا اإلسم ، وهو من آل هيثوم، )1289- 1270(وبذلك يكون ليون الثالث 
  .)225، 224من هذا البحث، وامللحقني الثالث والرابع، ص  57 أنظر ص(). حسب املصادر(يف أرمينيا الصغرى ذا اإلسم 

 .253، ص ودراسات ثحبو : عاشور  )4
5( Hayton, op. cit., p. 179. 

 .32ص . 1993، عبد احلميد صاحل محدان، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة. خمتار األخبار، حققه د:  املنصوري بيربس )6
 .327ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )7
  .59، ص 2ج  املصدر السابق،:  املقريزي )8
 .135؛ طقوش، تاريخ املماليك، ص 255- 254حبوث، ص  :؛ عاشور 243- 242املرجع السابق، ص : خاجني  )9
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مكان تدور فيه جتارة ضخمة، "م، ووصفه بأنه 1271/ هـ 669يف أواخر سنة  ميناء آياس زار ماركو بولو

  1".ويكثر التجار من ارتياد مينائها

خالل تلك السنوات منشغال ببعض القضايا الداخلية وببعض احلروب ضد املغول  كان بيربس

حيث . للراحة واهلدوء، لكن أحداثا غري متوقعة نغصت عليه راحته وركن ليون الثالث 2والصليبيني والنوبة،

 رف سكان مدينة كينوكاشتكى التجار واملسافرون املسلمون، من االعتداءات اليت يتعرضون هلا من ط

(Kinouk)،3 "وبلغت الغارات  ، فلم تفد املكاتبة فسري إليهم عسكر حلبإىل صاحب سيس فكتب السلطان

 672ففتح القلعة يف رابع احملرم سنة  5العنتايب، يقودهم األمري حسام الدين الجني 4،" إىل أطراف طرسوس

برودة مهة أكابر بالده واختالف آرائهم "وملا رأى ملك أرمينيا ما حل بوطنه، والحظ ".  6م،1274/ هـ 

 وقد وصف ماركو بولو 7،"يئس من االنتصار فترك كل شيء وهرب إىل مكان حصني وتوارى عن األنظار

وكان أعياا يف األزمان السالفة، جندا حمنكة خرباء هلم قدرهم وشجاعتهم، على أم  : "هذه احلالة قائال 

وملا مسع بعودة املصريني من جديد، خرج من خمبئه،  8".أصبحوا اليوم من كبار املدمنني ومن اجلبناء التافهني

ه املرة من رد جيش ومجع جنده، وحثهم على املقاومة دفاعا عن العقيدة اليت يؤمنون ا، ومتكن يف هذ

  9.املماليك

                                                            
. 1995، ، ترمجها إىل العربية عبد العزيز جاويد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرةرحالت ماركو بولو: بولو ماركو  )1

 .48، ص 1ج 
 .135تاريخ املماليك، ص  :؛ طقوش 254حبوث ودراسات، ص  :عاشور  )2
." هـ وهي من أعمال سيس 343احملرقة، وهي احلدث احلمراء اليت بناها سيف الدولة احلمداين سنة :  معىن كينوك" )3
  )..2، هامش 106ص ، 1ج ، املصدر السابق:  الفاخري(
 .50، ص املصدر السابق: املنصوري  )4
  .83، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
  .106ص ، 1ج  املصدر السابق، : الفاخري  )6
 .243ص  املرجع السابق،: خاجني  )7
  .48، ص 1ج  املصدر السابق،: بولو ماركو  )8
9( D'ohsson : pp. 465-466.  
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  دخول بيربس إىل سيس العاصمة – 6

ا أمهل األرمن بعض الوقت ، وإمنمل يهمل أمر القضاء على مملكة أرمينيا الصغرى ويبدو أن بيربس

وخالل تلك السنوات، مل يكن سكوت املماليك عن أرمينيا، يعين ارتياحهم  1.الماكه بأمور أكثر أمهية

م، حىت وجد 1275/ هـ  673وما أن حلت سنة  2.للنشاط املعادي الذي يقوم به األرمن ضد املسلمني

  :بيربس نفسه يف ظروف تسمح له مبهامجة هذه اململكة من جديد، وهذا لعدة أسباب منها 

م، 1268/ هـ  666وهيثوم األول سنة  بنقض اهلدنة املربمة سابقا بني بيربس قام ليون الثالث – 1

حيث امتنع عن دفع اجلزية املقررة، مث شيد عدة قصور وجدد القالع القدمية وأعاد حتصينها دون استشارة 

قد قطع اهلدايا املقررة عليه، وخالف شروط  فإن صاحب سيس: " ويف هذا يقول بيربس املنصوري 3.بيربس

  4".اهلدن، فعادت املوادعة منازعةً واهلدنةُ أهنةً

، يف السنة املاضية كانوا يلبسون لباسا إن األرمن الذين هامجوا القوافل املارة بالقرب من كينوك – 2

  5.، ولكن هذا األخري شهد زورا أم مغول فعالمغوليا بأمر من ليون الثالث

. املدفون يف طرسوس ، لزيارة قرب املأمونإىل قيليقيا قدم حوايل ثالثون رجال مسلما من سوريا – 3

  6.وتسليمهم للوفود املصرية اليت جاءت تطلبهمفقبض عليهم ملك أرمينيا ورفض إطالق سراحهم 

                                                            
 .136تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )1
 .255، ص ودراسات حبوث :عاشور  )2
3( D'ohsson : p. 471. 
  .53ص  : املنصوري بيربس )4
5( D'ohsson : op. cit.  
 تبادر إىل الظن أن البندقدار صاحب مصر: "يقول ابن العربي حول هذه احلادثة  .331ص  املصدر السابق،: العربي ابن  )6

وملا انتشر اخلرب يف مصر . فقبض عليهم صاحب قيليقية وزجهم يف قلعة كبرية. هو معهم وقد تنكر يريد جس سائر الدول
ويبدو أن ". جعل الوفود يتقاطرون يف طلب احملبوسني وغلب على الظن أن ما قرره األرمن حقيقي وأىب الون امللك إطالقهم

، وشاهده وعرفه وأيب الفدا أنه قابل بيربس كان أسريا يف مصر، ويفهم من كالم املقريزي ون، ألن امللك ليمبالغ فيهاالرواية 
 = .ويقطع الشك باليقنيملك أرمينيا يف حتديده والتأكد من شخصه،  وجودا مع الزائرين فعال، فال خيطئعن قرب، فلو كان م
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، وقال له حيرضه على الدخول إىل سيس إىل السلطان بيربس 1كتب معني الدين سليمان برواناه – 4

  2".اقصد هذه السنة سيس ففي السنة اآلتية أملكك البالد إن شاء اهللا: "

م، قاصدا 1275فيفري  1/ هـ 673شعبان  3جبيشه املصري، بتاريخ  من القاهرة خرج بيربس

، واألمري حسام الدين العنتايب ، أمر عيسى بن مهناوملا وصل إىل محاة. ، وقد أخفى هدف ووجهة محلتهدمشق

 مث كلف األمري قالوون. أو قيليقيا ، ملنع املغول من التقدم حنو الشامبالتوجه على رأس قوة عسكرية إىل البرية

، وقد محلوا معهم على ظهور البغال، عدة بقيادة اجليش والسري إىل بالد سيس 3األلفي واألمري بيليك اخلازندار

، حىت حلق م السلطان بيربس نفسه، وما كاد املماليك يستولون على املصيصة 4.مراكب ليعربوا ا األار

خلف السور الذي كان السبيل هيثوم والد صاحب سيس قد بناه،  فعرب الدربند ونزل داخل باب اسكندرونة"

/ هـ  673رمضان  21ويف . 5"فغلبوا من فيها، وقتلوا من وجدوه ا، وغنم الناس ما ال حيصى كثرة

                                                                                                                                                                                          

سراح اآلخرين وحيتفظ به ويطلب فدية ضخمة كما حدث معه سابقا، أو يطلق سراح اجلميع ألم مل فإما أن يطلق = 
كما أن بيربس ليس يف حاجة لكي يتجسس هو بنفسه على قيليقيا، بل تذكر املصادر أن له . حماربني يدخلوا إىل قيليقيا

؛ 334-331ص  املصدر السابق،: ابن العربي : أنظر (. يابكرة وعشعشرات اجلواسيس الذين يوافونه باألخبار 
Dulaurier : op. cit., p. 530, note n° 01,   

وقد كان معني الدين برناواه، وزيرا ووصيا على السلطان السلجوقي . كلمة فارسية معناها يف األصل احلاجب: الربواناه  )1
طقوش، . (الرابع ونصف، خلفا ألبيه السلطان ركن الدين قلج أرسالنكيخسرو الثالث وعمره ستة أعوام ويف رواية عامان 

 ).309، 275تاريخ سالجقة الروم، ص 
كان الربواناه يبحث من وراء هذه الرسالة عن قوة حيتمي ا خوفا من املغول،  .107ص املصدر السابق، : ابن شداد  )2

والقائد مساغر نوين، املكلفني  (Ajay)سرا، واشتكى له من تصرفات أخيه آجاي استغل زيارته ألباقا، واجتمع به حيث 
جاي شديد الوطأة عليه، دائم اجلدال معه، وقد عجز بروانه عن آ بقيادة احلامية املغولية يف بالد سالجقة الروم، وقد أمسى

، واالستقالل ببالد واإلنضواء حتت لواء الظاهر بيربستوفري طلباته، وبلغ اخلصام بينهما حدا اليطاق، مث امه بالتخطيط لقتله، 
وإثر . فطلب منه االيلخان كتمان هذا األمر، ووعده بسحب آجاي ومساغر واستبداهلما بالقائد توقو نوين. سالجقة الروم

إلعراض عنه، فظن أنه م، وجد بروانه األمري آجاي حانقًا عليه، شديد ا1273/ هـ672عودته من بالط االيلخان، سنة 
علم مبا جرى بينه، وبني اإليلخان فداخله الندم، وخشي على نفسه ليس من آجاي فقط، بل من اإليلخان نفسه أيًضا، فحمله 

  )..124-123، 108-107، 79-78، 63-62املصدر السابق، ص : ابن شداد : انظر (. هذا على مكاتبة السلطان بيربس سرا
 .).432العصر املماليكي، ص : عاشور . (رف على خزائن السلطان من نقد وأمتعةهو املش: اخلازندار  )3
 .90، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )4
  .54-53ص  املصدر السابق،: املنصوري  )5
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فأحضر إليه من سبايا التتار عدة نساء "م، دخل إىل مدينة سيس مث تركها وتوجه إىل دربند الروم، 1275

وأحرقت وشوه ] وهدِّمت[وبت مدينة سيس وأهدمت . "إىل سيس وأمضى عيد الفطر ا، مث عاد 1"وأوالد

وبينما السلطان بيربس يف سيس، أرسل اجليش إىل اجلبال واملدن األخرى  2،"منظر صاحبها وهتك ستر ستائره

، ووصل إىل ، ومدينة آذنة)مسر بريا( مثل املصيصة اليت أحرقها بنصفيها ألا تقع على ضفيت ر جيحان

وكانت قد أخليت، فنهبوا وحرقوا وقتلوا مجاعة، وكان قد فر من أهلها حنو األلفني مابني فرنج وأرمن " آياس

، وقد "حيصره قلم لكثرتهما ال "، وقد غنم بيربس من أرمينيا الصغرى 3".يف مراكب، فغرقوا بأمجعهم يف البحر

زاد عدد القتلى يف هذه الغزوة عن ستني ألفا من األرمن، وكان عدد األسرى من النساء والصبيان أكثر من 

حىت مألته طوال وعرضا، ووقف بنفسه  جعل الغنائم مبرج أنطاكية"وملا كان عائداً إىل دمشق،  4.ذلك بكثري

  .5"سيف وال قلم حىت أعطاه، ومل يأخذ لنفسه منها شيئا حىت فرقها، ومل يترك صاحب

كل ذلك بأرمينيا الصغرى، وقد بقي مع جيشه مدة شهر يصول وجيول، دون أن يتقدم  فعل بيربس

مث أراد بيربس أن يثبت لألرمن أن املغول أضعف من أن حيموا أنفسهم، فقرر . حلفاؤها املغول إىل مساعدا

  .د سالجقة الروم اليت كانت مشمولة باحلماية املغوليةمهامجة بال

  

                                                            
 .90، ص 2، ج املصدر السابق: : املقريزي  )1
املصدر (" انتهبها وهدم قصور التكفور ومناظره وبساتينه: "فيقول  أما املقريزي .54، ص املصدر السابق: املنصوري  )2

 ).90، ص 2، ج السابق
 .90، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )3
 .332ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )4
  :الغزوة وقال حمي الدين بن عبد الظاهر يف هذه  .90، ص 2ج  املصدر السابق،: املقريزي  )5

  رِبـكم عامر للكفر منه خ    هـملك األرض الذي عزم يا
  ال تنقلب والناس قالوا سيس    اــقلبت سيسا فوقها حتته

مراد كامل و حممد علي النجار، . تشريف األيام والعصور يف سرية امللك املنصور، حققه د) : حمي الدين(ابن عبد الظاهر 
  .21ص  .1961، القاهرة
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  معركة البستان وانعكاساا على أرمينيا الصغرى – 7

أواخر فيفري / هـ  675رمضان  20على رأس جيش كبري يوم اخلميس  من القاهرة خرج بيربس

، لتحفظ معابر ، وأرسل فرقة عسكرية إىل الساجورمنها إىل حلب ، مث انتقلم، متوجها إىل دمشق1277

بتحرك القوات اململوكية  وما أن شعر ليون الثالث 1.، حىت ال يتمكن املغول من الدخول إىل بالد الشامالفرات

حترك من جهته أيضا، فأرسل إىل  ، خيربه بذلك ليكون على بصرية من األمر، ولكن برواناهحىت أرسل إىل أباقا

  2.الزعيم املغويل، يكذب ادعاءات ليون الثالث، ويطمئن املغول

، فقرر إرسال قوة عسكرية إىل وصلت إىل آذان أباقا ولكن أنباء تقدم القوات اململوكية يف بالد الروم

م، 1277أفريل  16/ هـ  675ذي القعدة  10للتصدي للجيش اململوكي، والتقى الفريقان يوم  البستان

األمري ، بعد املعركة كلف السلطان بيربس 4.وقتل منهم مخسة آالف 3"فازم التتار وأخذم سيوف املسلمني"

، وجلس على عرش السالجقة، ، بتتبع فلول املغول املنهزمني، مث توجه السلطان إىل قيصريةسنقر األشقر

ما جئت : "وكان يقول ألهلها  5،وخطب له على منابرها، ومكث فيها مثانية عشر يوما، ينتظر وصول برواناه

ومل ينس بيربس وهو يف طريق . مث رحل عائدا إىل دمشق 6،"لد لكن ألفك صاحبه من عبودية التترألخرب الب

                                                            
 .171- 170ص  املصدر السابق،: ابن شداد  )1
 .335ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )2
 .9ص ، 4ج  املصدر السابق،:  بو الفداأ )3
 .335ص  نفس املصدر،: ابن العربي  )4
بسياسة متقلبة، حيث  متيز برواناه. 100، ص 1السابق، ج املصدر : املقريزي . 85-84املصدر السابق، ص : ابن املغيزل  )5

يهنئه باجللوس على العرش، فطلب منه السلطان احلضور ليفوض إليه أمور البالد، فطلب برواناه مهلة مخسة عشر  أرسل إىل بيربس
حيثه على إرسال جندة على وجه السرعة تعيد األمور إىل نصاا، وقد علم بيربس ذه املراسلة، فخرج من  مث كتب إىل أباقا.يوما

، أرسل برواناه رسوال يستوقفه، ويبدو أنه وملا كان يف طريقه إىل دمشق. املدينة ألن عناصر جيشه قد أكها التعب ونقصت املؤن
لكن بيربس كان أدهى من أن يقع يف مكيدة برواناه، فأجابه بأن السالجقة شرطوا . يش املغويلأراد تأخري رحيله حىت وصول اجل

، ومل يكن يرغب يف اجللوس على عرش الروم، ولكن ليعرف حكام السالجقة أنه شروطا مل يفوا ا، وأنه عرف أطراف بالد الروم
أباقا  وقد قتل. بالد الروم تبعد عن بالده مسافة سبعة أيام، تعترب بنظره خطوة يقطعها يف أي وقت شاء ال عائق له عن شيء يريده، وأن

 .)145-144تاريخ املماليك، ص : وما بعدها؛ طقوش  177املصدر السابق، ص : ابن شداد : انظر . (برواناه فيما بعد شر قتلة
  .335ص  نفس املصدر،: ابن العربي  )6
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جبهة الرمانة فحرق وسىب من ا من األرمن وسبب ذلك أم كانوا "عودته، أن ينتقم من األرمن، فبعث إليهم 

  1".قد أخفوا مجاعة من التتر

، توىل بنفسه قيادة جيش كثري العدد، خرج به من أن علم ما حل بقواته يف بالد الروم، فبعد أما أباقا

وعاين موضع املعركة، ورأى القتلى من املغول، ومل يكن  ،فلما وصل إىل البستان 2قاصدا بالد الروم، تربيز

، إذ ولعل هذا هو ما استهدفه بيربس 3.ى وتأسف عليهم وحزن حزنا شديدافيهم إال القليل من املسلمني، بك

، ليعلم األخري مدى قوة سيده وقدرته على محاية مصاحله، فما باله جعل أباقا يبكي على مرأى من ملك سيس

له، مل يعد يثق يف والء السالجقة  وتقول املصادر األرمينية أن أباقا ملا تأكد من خيانة برواناه 4.مبصاحل الغري

، وعرض عليه أن حيكم بالد الروم، ألنه يعرف إخالص األرمن املسلمني له، فاستدعى امللك ليون الثالث

شكر أباقا على هذه الثقة، وعلى هذه اهلبة اليت مل يكن ينتظرها، وبكل  ولكن ملك أرمينيا الصغرى. للمغول

لباقة اعتذر عن قبول هذا العرض، ونصحه بأن ال يترك هذه البالد حتت حكم املسلمني،بل ال يبقي فيها مسلما 

املماليك، واالنتقام من ويبدو أن سبب عدم قبول هذا العرض املغري، هو اخلوف من رد فعل  5.واحدا حيا

أرمينيا الصغرى، خاصة وأن معركة البستان قد أثبتت عجز املغول عن محاية هذا اإلقليم، وبعد بروز قوة 

املماليك مل يصبح اجليش املغويل خييف املسلمني ويثري الرعب يف نفوسهم كما كان يف من قبل، وباختصار فقد 

  .له جبيش املماليكأدرك امللك ليون الثالث، أن جيشه ال قبل 

، وترجاه يف أن يقوم هو بنفسه باسترداد بيت املقدس من املسلمني من أباقا وقد طلب ليون الثالث

فوعده أباقا بأنه سيقوم بذلك مستقبال، ولكنه طلب من . وإعادا للمسيحيني، أو يأمر أخاه بالقيام ذه املهمة

أن يتوجه بطلبه إىل البابا وملوك وأمراء الغرب، ليتحركوا بأنفسهم أو يقدموا املساعدة لفائدة بيت  ملك أرمينيا
                                                            

 .101، ص 2، ج املصدر السابق:  املقريزي )1
 .335ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )2
 .59، ص املصدر السابق: املنصوري ؛ 87-86املصدر السابق، ص : ؛ ابن املغيزل 181املصدر السابق، ص : ابن شداد  )3
 .256، ص ودراسات حبوث :عاشور  )4
5( Hayton : op. cit., p. 181.  
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 1.وفور عودته إىل بالده، بعث ملك أرمينيا رسله إىل البابا وملوك الغرب تنفيذا لنصيحة اإليلخان. املقدس

وتدل هذه االتصاالت، أن املغول أصبحوا يف وضع ال حيسدون عليه، فقد رفضوا توسالت البابوية يف أوقات 

، حملاصرة املسلمني حتت شعار سابقة، وهاهم اآلن وقد انكسروا أمام املماليك، يتوسلون للبابوية وملوك أوربا

  .استرجاع بيت املقدس

  واضطراب األوضاع يف مصر وفاة بيربس - 8

/ هـ 676حمرم  28مدة ثالثة عشر يوما، مث تويف يوم اخلميس  ، مرض بيربسوبعد دخوله دمشق

واستقر يف " 3بركة خان، وعمره يومئذ عشرون سنة، فخلفه ابنه امللك السعيد 2.م1277أواخر جوان 

فلم يكن يف مستوى األحداث، ومل يتمتع مبا متتع به والده من  4"السلطنة على غري القاعدة اليت مهدها أبوه،

القدرة على معاجلة األمور باحلزم، بل كان شابا مغرورا بنفسه، مما جعل كبار األمراء ينظرون إليه على أنه 

كانوا يأنفون من متلك الظاهر عليهم، ويرون أم أحق منه وهم "وقد استاؤوا من ميش السلطان هلم  5.صيب

بامللك، فصار ابنه امللك السعيد يضع من أقدارهم، ويقدم عليهم مماليك األصاغر، وخيلو م وكانوا صباح 

ومل يكن مهتما  6".الوجوه، ويعطيهم مع ذلك األموال الكثرية، ويسمع من رأيهم ويبعد األمراء الكبار

                                                            
1( Hayton : op. cit., p. 181. مث . إدوار األول م رسالة إىل البابا وأخرى إىل ملك اجنلترا1273سنة  وقد كتب أباقا؛

إيطاليا ، وأرسل سفارة أخرى إىل ، سفريين إىل البابا جرجيوار العاشر، وإىل رجال الدين يف جممع ليونم1274أرسل سنة 
: أنظر (. وال اجنلترا قامت بالرد على طلبات املغول ، إىل اجنلترا، ولكن ال البابوية وال فرنسا1277م، مث سنة 1276سنة 

Grousset : L'empire des steppes,  p. 445)  
  .110ص ، 1ج  املصدر السابق،: الفاخري  )2
 .64ص  املصدر السابق،: املنصوري  )3
 .90ص املصدر السابق،  :ابن املغيزل  )4
 وأما امللك السعيد: "قائال  - وهو معاصر له–املنصوري  وقد وصفه بيربس .162 -161تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )5

عدمي البصرية، ضعيف الرؤية، مضطرب الفكرة، مييل مع كل مستميل، وحيول إذا استحيل، واستحوذ  -كما ذكرنا  –فكان 
مث أومهوه منهم، ونفروه . عليه مماليكه اخلاصكية الصغار استحواذا أفسد نظام دولته، وغري خواطر األكابر من أمراء مملكته

 )..64ص ر السابق، املصد: املنصوري (". عنهم، وحسنوا له إمساكهم
 .109، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )6
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وقد تسبب السلطان بتصرفاته يف ظهور  1حلروب مثل أبيه، بل كان عاكفا على اللهو واللعب،بالفتوحات وا

  2.معارضة قوية طالبت السلطان مبراجعة سياسته جتاه كبار األمراء

واألمراء، سيقيهم شر غزوات املماليك  وقد اعتقد األرمن أن الرتاع الذي برز بني امللك السعيد

. ، وجتهيز اجليش إلبعاد األمراء املعارضنيالسلطان أشاروا عليه بالسفر إىل الشام 3لكن خاصكيةلبالدهم، و

، سنة ، واألمري بدر الدين بيسري إىل جهة قلعة الروماأللفي وأمره بالسري إىل جهة سيس فجهز األمري قالوون

وقد ذكرت املصادر العربية هذه الغزوة بشكل خمتصر جدا، ومل تعط تفاصيل تتعلق  4.م1278/ هـ  677

الذي يذكر أن األرمن ازموا أمام املصريني يف قلعة الروم، وقد بقوا  بالغنائم وسري العمليات، ماعدا ابن العربي

، ألن يدل على أن اجليش عاد بسرعة من أرمينيا الصغرى وهذا 5.فيها مخسة أيام ويف قيليقية مخسة عشر يوما

على القبض عليهم بعد عودم من سيس،  -بتدبري من خاصكيته-األمراء تناهى إىل أمساعهم أن السلطان عازم

القلعة إىل أن عندئذ قرر األمراء املعارضون، خلع امللك السعيد، وحاصروه يف  6.ومنح إقطاعام ألناس منهم

  7.م1279أوت / هـ  678ربيع الثاين  17خلع نفسه بتاريخ 

بامللك العادل وله من العمر سبع  سلطانا على املماليك، ولقبوه أقام األمراء أخاه بدر الدين سالمش

وقد كانت السلطة الفعلية يف يد هذا  8.األلفي أتابك العساكر سنني، واختري األمري سيف الدين قالوون

                                                            
 .66ص  املصدر السابق،: املنصوري  )1
  .110، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
كان عددهم يف أول . مجاعة من حاشية السلطان يأتون يف ترتيب الربوتوكول اململوكي بعد األمراء املقدمني: "اخلاصكية  )3

وقد متتع اخلاصكية مبكانة كبرية فكانوا يدخلون على السلطان يف أوقات فراغه . أربعة وعشرين مث زادوا على األربعمائةاألمر 
ويف خلواته بغري غذن، وخصص هلم السالطني األرزاق الواسعة والعطايا اجلزيلة، وامتازوا حبسن املظهر وأناقة الركوب 

 .).433-432العصر املماليكي، ص : عاشور ". (وامللبس
 .110، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي ؛ 66، ص املصدر السابق:  املنصوري )4
  .339، ص املصدر السابق:  ابن العربي )5
 .117، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي ؛ 92ص  املصدر السابق،:  ابن املغيزل )6
 .119-117، ص نفس املصدر: املقريزي  )7
 .13-12ص  ،4املصدر السابق، ج :  بو الفداأ )8
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األخري، نظرا لصغر سن السلطان، ومكانته بني املماليك، وقد أخذ يعمل على التمكني لنفسه، ومتهيد الطريق 

وتنصيبه بدال منه،  -لصغر سنه– مث اتفق مع القضاة واألعيان على خلع السلطان سالمش. للوصول إىل احلكم

  1.م وتلقب بامللك املنصور1279نوفمرب / هـ  678رجب  20يخ فتم ذلك بتار

والشيء املالحظ يف هذه األحداث، هو اماك املماليك باألمور الداخلية مما جعلهم يغيبون عن 

. الساحة اخلارجية، وكانت فرصة ساحنة لألرمن وللمغول اللتقاط األنفاس واالستعداد للمواجهات القادمة

وترميم املدن  قد رغب يف االنتقام، ألنه ما كاد ينتهي من إعادة بناء ميناء آياس يون الثالثومما ال شك فيه أن ل

، فقد أما أباقا. إىل عاصفة مصرية دمرت بالده يف مدة قصرية -1275سنة –واحلصون حىت تعرضت بالده 

  .م1277، انتقاما من املماليك على ما فعلوه بقواته يف البستان سنة الشام ظل يتحني الفرص للقيام جوم على

فرصة لإلنقضاض على دولة املماليك ومهامجة بالد الشام،  2وقد وجد املغول يف حركة سنقر األشقر

مجادي  11فأرسل هذا األخري قوة استطالعية يف  3،يدعوه للمسري إىل الشام خاصة وأنه قد كتب إىل أباقا

وبغراص  ، وملكوا عني تابهجمت طوائف التتار على أعمال حلب"م، و1280/ هـ  679الثاين 

السلطنة ودربساك، ودخلوا حلب وقد خلت من العسكر، فقتلوا وبوا وسبوا، وأحرقوا اجلامع واملدارس ودار 

ويبدو أن هذه احلملة قد فتحت شهية أباقا للتوسع يف  4".وأقاموا ا يومني يكثرون الفساد. ودور األمراء

  .بذلك، شرع هو اآلخر يستعد ملواجهة خصمه الشام، فأخذ يستعد لتحقيق هدفه، وملا علم السلطان قالوون

                                                            
 .121، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )1
كان األمري سنقٌر األشقر نائبا يف دمشق، ومل يرض عن التغيري الذي حصل يف رأس السلطة، ورفض االعتراف باملنصور  )2

السلطة، بدليل أنه دعا أهل دمشق إىل اخلروج على طاعة ويبدو أنه كان يطمع بتويل . قالوون سلطانا، وامتنع عن مبايعته
م، وتلقب بلقب امللك الكامل، وطلب من 1280أبريل / هـ  678قالوون وأعلن نفسه سلطانا يف شهر ذي القعدة عام 

ويا ومل يقف السلطان قالوون موقف املتفرج من هذه احلركة، فأرسل جيشا ق. نواب الواليات يف بالد الشام االعتراف به
مث . حملاربته، فازم سنقر األشقر، ولكنه متكن من الفرار إىل قلعة صهيون يف مشايل الشام واستوىل عليها وعلى عدة قالع أخرى

 .).173-171تاريخ املماليك، ص : طقوش : انظر . (كتب إىل اإليلخان آباقا حيثه على غزو بالد الشام
 .71، ص املصدر السابق:  املنصوري )3
  .136، ص 2، ج املصدر السابق: ريزي املق )4
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  معركة محصاألرمن يف  - 9

ودعا فيها إىل التعبئة، وملا اجتمع اجليش حول السلطان،  متوجها إىل دمشق من مصر قالوونخرج 

واجتمع الناس بعد خروج امللك يف جامع دمشق ووضعوا املصحف العثماين بني أيديهم، . "سار به حنو محص

تعاىل يف نصرة اإلسالم وأهله على األعداء، وخرجوا كذلك واملصحف على رؤوسهم وجعلوا يبتهلون إىل اهللا 

: يقول له  ولتوحيد اجلبهة الداخلية، أرسل قالوون إىل سنقر األشقر 1".إىل املصلى يدعون ويبتهلون ويبكون

داعي احلمام، جتاهد مع التتار،  كيف تكون قد أفنيت عمرك يف اإلسالم، وملا تقاذفت بك األعوام، ونادى"

، فاستجاب األمري سنقر لدعوة السلطان، وحضر إىل خميمه، فاستبشر املسلمون "ومتيل عن دينك إىل الكفار ؟

  2.بذلك

من بنفسه، والثاين خرج  ويقوده أباقا أما املغول فقد خرجوا يف جيشني، األول خرج من إقليم اجلزيرة

 3يقود جيشا أرمينيا، ، والتحق ما ليون الثالث(Mangou Timour) ويقوده أخوه منكومتر كبادوكيا

وقد بلغ تعداد اجليش املغويل مائة ألف، وتعداد  4.إضافة إىل حشود ومجوع خمتلفة من الكرج والعجم وغريهم

  5.جيش املماليك مخسني ألفا أو دون ذلك

                                                            
  .31، ص 13ج  املصدر السابق،: ابن كثري  )1
  .72ص  املصدر السابق،: املنصوري  )2
 .Hayton : op. cit., p. 182؛ 341ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )3
  .15، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )4
ج . 1985بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت،  بو هاجر حممد السعيدخرب من غرب، حتقيق أالعرب يف : الذهيب  )5
وكان معاصرا  ختتلف روايات املؤرخني حول عدد جنود املغول، فيذكر ابن املغيزل الذي عاش يف مصر .342، ص 3

 وكانت عدة التتر مثانون ألف":  ويذكر أبو الفدا ."عدة التتار مبن معهم من اجلموع يزيد على مائة ألف فارس"لألحداث، أن 
ل ابن تغري ويقو. "فارس منهم مخسون ألفا من املغل والباقي حشود ومجوع من أجناس خمتلفة مثل الكرج واألرمن وغريهم =

 ."وكان عدد التتار على ما قيل مائة ألف فارس أو يزيدون، وعسكر املسلمني على مقدار النصف من ذلك أو أقل: " بردي
فيذكر أن عدد  نأما هايتو". بأن القوم مثانون ألف مقاتل، يف القلب منهم أربعة وأربعون ألفا من املغل: " ويذكر املقريزي

 Mango-damor chevaucha avec XXXm Tartars que Abaga son freire li"املغول كان ثالثون ألفا فقط، 

ot doné, e le roi d'Ermenie se mist en sa compagnie avec grant gent à cheval." .والراجح هو الذي 
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، وسار بقية ، دف مراقبة حتركات املماليك يف بالد الشامبالرحبة ومعه ثالثة أالف فارس رابط أباقا

، وتقدم املغول حبذر شديد على خالف عادم، حىت بلغوا محاه، فخربوا طريق عينتاب، عن اجليش مع منكومتر

رتب منكومتر اجليش، فتوىل هو قيادة . ووصلوا إىل محص وأفسدوا نواحيها، مث زحفوا على وادي العاصي

وأسند امليسرة وامليمنة إىل أمراء مغول آخرين، وقد وضع ملك األرمن وجنوده إضافة إىل مخسة  1القلب،

ويبدو أا كانت تتمتع بقوة كبرية، ألن املكلف بتتبع  2آالف من الكرج يف امليمنة ملواجهة ميسرة املماليك،

نون ألف مقاتل، يف القلب منهم أربعة مثابأن القوم : "أخبار املغول ملا كانوا يف محاه كتب إىل السلطان يقول 

  .3"وأربعون ألفا من املغل وهم طالبون القلب، وميمنتهم قوية جدا، فيقوي ميسرة املسلمني

، وقد رتب جيشه هو اآلخر، حتت قيادة السلطان قالوون وجد املغول جيش املماليك مرابطا يف محص

 4.، وتوىل هو قيادة القلباملنصور صاحب محاه، وامليسرة إىل األمري سنقر األشقرفأسند امليمنة إىل امللك 

واقتتلوا قتاال عظيما مل ير مثله من "م، التقى اجلمعان 1281نوفمرب  1/ هـ  680رجب  14وبتاريخ 

اضرا يوم املعركة ومشاركا فيها، أن ميمنة املسلمني الذي كان ح ، ويروي بيربس املنصوري5"أعصار متطاولة

أما امليسرة فتعرضت إىل هجوم كاسح من  6،"ونازلتهم أشد الرتال"متكنت من االنتصار على ميسرة املغول، 

مخسة آالف من الكرج وملك األرمن وجنوده " طرف املسيحيني الذين كانوا يف ميمنة اجليش املغويل وفيها 

                                                                                                                                                                                          

لألحداث اليت دوا، كما شارك يف الكثري من احلروب اليت خاضها املماليك، وأمضى ذكره ابن املغيزل، باعتباره معاصرا = 
؛ 15، ص 4املصدر السابق، ج: ؛ أبو الفدا 99املصدر السابق، ص : ابن املغيزل : أنظر  .قسطا كبريا من حياته يف محاه

  .Hayton : op. cit., p. 182 ؛285، ص 7ج املصدر السابق، : ابن تغري بردي ؛ 146، ص 2املصدر السابق، ج : املقريزي 
 .258، ص 7، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي ؛ 146- 145، ص 2ج  املصدر السابق،: املقريزي  )1
 .342ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )2
 .146، ص 2، ج نفس املصدر: املقريزي  )3
 .73ص  املصدر السابق،: املنصوري  )4
 .31، ص 13ج  السابق،املصدر : ابن كثري  )5
  .73ص  املصدر السابق،: املنصوري  )6
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وتراجع سنقر  1".الذين يف مقابلتهم وساقوا خلفهم حىت باب محص وقتلوا منهم خلقا كثريافكسروا املصريني 

وتبعه املغول حىت معسكره يف محص، فاضطربت صفوف اجليش اململوكي  األشقر ووىل هاربا حنو ر العاصي

. لب الذين ثبتوا يف ساحة املعركةوأشرف على اهلزمية، لوال رباطة جأش السلطان ومن معه من األمراء يف الق

جبروح وسقط عن ظهر جواده، فانسحب من املعركة والتحق به جيشه، وبذلك ازم املغول  وأصيب منكومتر

ووجد امللك األرميين نفسه معزوال، فاضطر هو اآلخر إىل  2.هزمية قبيحة، وفروا ال يلوون على شيء

، فوقع يف كمني نصبه جيش املماليك، فتكبد جيشه خسائر فادحة ومل يسلم من االنسحاب متوجها إىل بغراس

جنوده إال القليل، ومل يغامر السلطان قالوون يف مطاردم، ألن الذين واصلوا طريقهم حنو مملكة أرمينيا، 

باللوم على  لقي هايتونوي 3".ساروا يف الربية فماتوا عطشا وجوعا، ومل يسلم منهم إال حنو ستمائة فارس"

منكومتر، ويعتربه سبب هزمية املغول واألرمن، بانسحابه السريع من ساحة املعركة ألنه يفتقر إىل التجربة 

  4.وجيهل أمور احلرب

  واملماليك التقارب بني مغول فارس - 10

م، فخلفه يف 1282أفريل  01/ هـ  680ذي احلجة  20بتاريخ  بعد املعركة بقليل، مات أباقا

تتضمن إظهار شعائر اإلسالم  فوصلت أوامره إىل بغداد" 5الذي كان مسلما، احلكم أخوه، أمحد تكودار

                                                            
  .342ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )1
 .148، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
 .150، ص 2، ج نفس املصدر )3
4( Hayton : op. cit., p. 183-184.  
، أن تكودار أساء كثريا للمسيحيني وحرمهم من امتيازات عديدة يذكر بعض املؤرخني املسيحيني وعلى رأسهم هايتون )5

=  أظهر االحسان"أنه  -وهو معاصر لألحداث-ويذكر ابن العربي. 185ص . وأباقا كانوا يتمتعون ا يف عهد هوالكو
والقسوس ] األديرة[لكنائس واألديار وكتب الفرامني بإعفاء ا. والشفقة جلميع األهايل وال سيما لرؤساء األديان املسيحية

حول إسالم تكودار وموقف املغول من . )344ص املصدر السابق، (  ."والرهبان من الضرائب واخلراج يف كل قطر وناحية
وما  178ص . 1986انتشار اإلسالم بني املغول، دار النهضة العربية، القاهرة، : عبد احلليم رجب حممد : انظر (ذلك، 
 ).D'ohsson : op. cit. p. 552 et suiteوما بعدها؛  166، ص املرجع السابق: ي فهم بعدها؛
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وسأل اجتماع الكلمة وإمخاد الفتنة "، ، كما راسل السلطان قالوون1"وإقامة مناره، وأنه أعلى كلمة الدين

، وهذا يعين أن سياسته جتاه املماليك، قد مالت حنو إقامة السلم ونبذ احلرب، وإزالة ما يسيء إىل 2"واحلرب

، سيكون وما من شك، أن هذا التحول الذي حدث على هرم السلطة يف إيلخانية إيران .العالقات بني البلدين

خصوصا، اليت عليها أن تواجه وحدها قوة  ء على املسيحيني عموما وعلى مملكة أرمينيا الصغرىله أثر سي

  .املماليك، وال تنتظر مددا مغوليا يصلها من إيران

إىل بالطه،  ليون الثالث ، استدعى ملك أرمينيا الصغرىوتذكر املصادر األرمينية أن أمحد تكودار

ومهما كانت درجة صحة هذه الرواية، فإن مملكة أرمينيا وجدت نفسها تعاين  3.ولكنه رفض تلبية الدعوة

ومبجرد إزاحة أمحد تكودار عن العرش مث القضاء عليه . عزلة سياسية، مما جعلها فريسة سهلة أمام املماليك

ليون الثالث هذه انتهز  4بن أباقا، م، وتعيني أرغون1284أوت  10/ هـ  683مجادى األول  26بتاريخ 

الفرصة، وقام بزيارة لبالط اإليلخان اجلديد، وأعرب له عن والئه وتوسل إليه طالبا املساندة والعمل على 

  5.استعادة بيت املقدس من املسلمني

وإذا كان اهلدوء قد ساد جبهات القتال بني املغول واملماليك، ومل تذكر املصادر التارخيية صدامات 

بقيت متوترة، ورمبا وجد  هما يف عهد تكودار، فإن العالقات مع مملكة أرمينيا الصغرىومعارك اندلعت بين

/ هـ  682فكتب إىل نائبه حبلب، سنة . واإلنتقام منها مرة أخرىالفرصة املناسبة ملهامجة اململكة،  قالوون

ودخلوها بالسيف وقصدوا مدينة  فتوجهوا إىل بالد سيس"لصغرى، يأمره بالتوجه إىل مملكة أرمينيا ا م،1283

وبقيت رجاهلم ومقاتلتهم بظاهر املدينة . وذلك يف ليلة األحد عاشر صفر .، فوجدوا أهلها قد حتصنوا اياسآ

فحملت العساكر املنصورة عليهم فكسرم وحشرم إىل املينا، وقتلوا مجاعة على . ميانعون عنها وحيامون
                                                            

 .262، ص 7، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي  )1
  .158، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
3( Hayton : op. cit., p. 186.  
 .Grousset : L'Empire des steppes, p. 447: أنظر . ا وهوالكوبوذيا مثل أباق كان ارغون )4
5( Hayton : op. cit., p. 188. 
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ويذكر نفس املصدر عدة  1".وعاث العسكر يف املدينة فنهبوها وخربوها مجيعا. الباب وحصروهم هناك

، ومتكن املماليك من يل تتعلق ذه احلملة، منها أن املناوشات بني اجليشني جتددت عند باب إسكندرونةتفاص

ويعود سبب هذه الغزوة إىل رغبة السلطان يف معاقبة . اإلنتصار على األرمن وتبعوهم إىل غاية تل محدون

  2.منذ سنتني، خالل هجوم املغول على هذه املدينة حلب الكبري يف األرمن، ألم قاموا حبرق املسجد

وملا وجد امللك األرميين نفسه وحيدا يف مواجهة اآللة اململوكية، اضطر إىل اجلنوح للسلم، فأرسل 

مضموا "وأرسل معه رسالة  ليتوسل له عند السلطان قالوون م، قائد الداوية1285/ هـ  684سنة 

، كما أحضر معه هدية عظيمة من فضيات وأقمشة "وطلب العفو عنه وقبول العذر السؤال يف صاحب سيس

أن رسل صاحب سيس كانوا كلما حضروا "والسبب يف تكليف قائد الداوية بدور الوساطة، . وغري ذلك

  3".أُمسكوا وعوِّقوا، وال يرد له جواب

  4 :الرأي على إبرام هدنة بني الطرفني، وأهم ما جاء فيها  استقر

 )مليون درهم(يدفع ملك األرمن جزية سنوية، قدرها ألف ألف درهم  .1

 .يقدم للسلطان مخسون رأسا من اخليل والبغال اجليدة .2

 .من احلديد مبسامريها حممولة إىل أي مكان حيدده السلطان 5عشرة آالف تطبيقة .3

 .هاهدايا من أقمشة وغري .4

مع أمواهلم وبضائعهم،  إطالق سراح كل التجار املسلمني احملتجزين عند امللك ليون الثالث .5

 .وإذا مات أحد التجار، يرسل ماله

                                                            
 .31- 30ص املصدر السابق، : ابن عبد الظاهر  )1
 .D'ohsson : op. cit. pp. 615-616؛ 31، ص نفس املصدر )2
 .93-92نفس املصدر، ص  )3
  .الظاهر، كل تفاصيل هذه اهلدنةوقد أورد ابن عبد . 94-93نفس املصدر، ص  )4
لوح من احلديد أو النحاس به مسمار وهي حلدو اخليل وقد يتراوح سعر التطبيقة يف ذلك الوقت بني : تطبيقة ومجعها تطابيق  )5

  .).1، هامش 93نفس املصدر، ص . (ستني وسبعني درمها
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إطالق سراح كل األسرى املسلمني يف مملكة أرمينيا مقابل اإلفراج عن األسرى األرمن يف  .6

 .مصر

سنوات وعشرة أشهر وعشر ساعات، بداية من مستهل شهر ربيع الثاين مدة اهلدنة عشر  .7

 .م1285جوان  7/ هـ  684

تستقر هذه اهلدنة بشروطها وقواعدها، وال تتغري بتدخل أطراف خارجية غالبة كاملغول  .8

 .وغريهم

يلتزم ملك أرمينيا بعدم تقدمي املساعدة مهما كان نوعها، إىل أي عدو من أعداء املماليك، بل  .9

 .وجيتهد يف حفظ بالد السلطان امللك املنصور ومنع من حياول االعتداء عليها

، وإحضار مقدار امللك ليون الثالث 1لتحليف ، األمري فخر الدين املقريمث أرسل السلطان قالوون

وما ميكن مالحظته من بنود هذه املعاهدة،  2. والتجار وغريهمجزية سنة مسبقا، وإحضار األسرى املسلمني

هو الضعف الشديد الذي آلت إليه اململكة، وما هو إال انعكاس، الزام املغول أمام املماليك يف معركيت 

ه ليون الثالث وإبن وتبخر حلم استعادة بيت املقدس من املسلمني، الذي كان هيثوم األول. البستان ومحص

  .يعمالن لتحقيقه على يد املغول، أو على األقل قد أصبح بعيد املنال

وما كاد امللك يبدأ يف العمل على ترميم ما أفسدته احلروب السابقة، وإعادة تعمري املدن وبناء 

وابنه املدارس، حىت تعرضت بالده إىل مرض الطاعون، الذي أودى حبياة عدد كبري من السكان، منهم زوجته 

  .فتوىل العرش ابنه هيثوم الثاين 3م،1289وابنته، مث تويف هو اآلخر سنة 

  

                                                            
 .213ص  الثالث،انظر نسخة اهلدنة واليمني كاملة يف امللحق  )1
 .93ص  املصدر السابق،: ابن عبد الظاهر  )2
 .245- 244ص  املرجع السابق،: خاجني  )3
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  احلرب التجارية بني املماليك واألرمن - 9

مل تكن احلرب بني األرمن واملماليك ألسباب سياسية فقط، بل يوجد عامل آخر هلذه العداوة الدائمة، ال   

ذلك ألن اجلزء األكرب من النشاط التجاري بني الشرق . السابقة، ويتمثل يف العامل اإلقتصادييقل أمهية عن األسباب 

وقد تسبب املغول . والغرب، كان مير عرب األراضي املصرية، وكان املماليك حيققون من وراء ذلك أرباحا ضخمة

ن حوادث العنف، وتدمري املدن، حبروم وتوسعام خالل النصف األول من القرن الثالث عشر، وما ارتبط ا م

وقد كان طريق التجارة قبل التوسعات املغولية، يبدأ . وعدم اإلستقرار، إىل ديد طرق التجارة الربية بني آسيا وأوربا

ومن هذه املدن . من الصني مث إىل التبت وإىل مشال حبر آرال، مث إىل جنوب حبر قزوين فإىل طهران وبغداد ودمشق

وباضمحالل هذا الطريق  1.ريوت أو صور أو إىل أنطاكية، مث إىل موانئ البحر املتوسط يف أوربا وإفريقياالثالث، إىل ب

الربي، انتقل النشاط التجاري، إىل طريق حبري أكثر أمنا، هو طريق البحر األمحر ومصر، وهو الطريق الوحيد الذي 

على سائر الطرق هو أنه خيتصر مدة السفر برا إىل أربعة  وما زاد يف أمهية هذا الطريق، 2.بقي بعيدا عن سيطرة املغول

فأصبحت السفن التجارية الوافدة من شرقي آسيا وجنوا، تلجأ إىل اليمن وميناء عدن بالذات، مث  3.أو مخسة أيام

بواسطة مث تنقل البضائع من عدن مشاال إما بواسطة القوافل يف شبه اجلزيرة العربية وإما . تقفل راجعة من حيث أتت

وقد أتاح ذلك، . السفن، إىل موانئ مصر واحلجاز، وبذلك انتعشت موانئ مصر مثل عيذاب، ودمياط، واإلسكندرية

  4.للمماليك فرصة ذهبية لإلفادة من القيام بدور الوسيط بني جتار الشرق وجتار الغرب

م إمرباطورية واسعة، ولكنها كانت فرصة ذهبية مؤقتة، ألن املغول بعد أن هدأت األحوال، وأصبح هل  

واستقر البعض منهم يف فارس، أخذوا يشجعون التجار على ارتياد الطريق الربي القدمي القادم من الصني وجيتاز 

ارس ـالد فـأما الطريق اآلخر فقد بدأ من الصني إىل ب. تركستان مث إىل مشال حبر قزوين إىل موانئ البحر األسود

                                                            
 .79ص ). بدون مكان وتاريخ النشر(املغول وأوربا، دار املعرفة اجلامعية، : عمران حممود سعيد  )1
  .247عاشور، حبوث ودراسات، ص  )2
ترمجة، أمحد حممد رضا، مراجعة وتقدمي عز الدين فوده، اهليئة  تاريخ التجارة يف الشرق األدىن يف العصور الوسطى،: هايد ف  )3

  .58، ص 1ج . 1985املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .299-297العصر املماليكي، ص : عاشور  )4
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الواقعة يف شرق  1، أو إىل مدينة آياس،(Trébizonde)بية مثل طرابيزون البحر األسود اجلنو مث إىل سواحل

وقد أبدى املغول يف فارس اهتماما بالغا مبدينة تربيز، . البحر املتوسط، وهي جزء من مملكة أرمينيا الصغرى

واختذوها عاصمة هلم، لوقوعها على الطريق التجاري الربي بني الشمال واجلنوب وربطوها مبيناء آيـاس 

(Aias ou Lajazzo) ى على البحر املتوسط، بعدة حمطات جتارية، وشجعوا الواقع يف مملكة أرمينيا الصغر

  2.األرمن واملسلمني أيضا على مزاولة أنشطتهم التجارية

ومما ال شك فيه أن هيثوم األول رحب ذه اخلطوة، خاصة وأن اململكة متتد فوق رقعة جغرافية   

إستراتيجية، فقد كانت متر ا العديد من الطرق التجارية الرابطة بني الشام، وآسيا الصغرى، وبالد فارس، 

مدينة قونية، ويوجد ميناء آخر ال منها الطريق الرابط بني ميناء آياس و. ووسط آسيا، واإلمرباطورية البيزنطية

، وال يبعد كثريا عن جزيرة قربص، وكان التجار يفضلونه للعبور (Gorigos)يقل أمهية، هو ميناء جورجيوس 

إىل قونية، كما كانت القوافل القادمة من اجلزيرة والشام، تسلك دروب قيليقيا للوصل إىل القسطنطينية مرورا 

  3.قد كانت هذه القوافل تدفع ضريبة حق املرور إىل السلطات األرمينيةو. مبحطات جتارية منها سيواس

وإلستقطاب التجار إىل بالدهم، منح ملوك أرمينيا الصغرى للتجار األجانب امتيازات جتارية عديدة،   

 2إىل %  4حيث استفاد جتار البندقية وجنوا من ختفيض يف الضريبة املفروضة على البضائع املارة ببالدهم من 

، لصاحل 1288م، منح ليون الثالث امتيازات أخرى للبنادقة، وأتبعها بأخرى سنة 1271ويف سنة  .فقط% 

ومنها إلغاء ضريبة بيع العبيد، ولكنه أجربهم على أداء . اجلنويني، أعفاهم من دفع الكثري من الرسوم والضرائب

والواضح أن اهلدف من  4.واق املسلمنياليمني بعدم بيعهم للمسلمني، أو ألي شخص تكون نيته بيعهم يف أس

                                                            
 .80-79املرجع السابق، ص : عمران حممود سعيد  )1
 .221املرجع السابق، ص : هالل  )2
 .101- 99املرجع السابق، ص : بوعمامة  )3
؛ وقد .Dulaurier : Introduction, p. XCIV-XCVI؛ 247حبوث، ص : ؛ عاشور 297املغول، ص : العريين  )4

املرجع . (النص الكامل ألربعة اتفاقيات جتارية، أبرمها امللوك األرمن مع جنوة ومنبلييه وصقلية ،أوردت بوعمامة يف امللحق
  .)234-227السابق، ص 
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ذلك هو تضييق اخلناق على دولة املماليك يف مصر، إذ كانت جتارة العبيد أهم مصدر للحصول على املماليك 

  .الذين يوضعون يف اخلدمة العسكرية

ما وقد جعلت هذه اإلمتيازات من أرمينيا الصغرى، قبلة للتجار القادمني من الغرب األوريب، البتياع   

فأصبحت مدينة آياس الساحلية من أهم املراكز التجارية، وخمزنا . حيتاجون إليه من منتجات وبضائع الشرق

وغدا ميناؤها ميناًء أوربيا أكثر منه أرمينيا، نظرا . ضخما للثروات واملنتجات النفيسة القادمة من جوف آسيا

ات التجار الذين كانوا يدخلونه أو يغادرونه للعدد الكبري من السفن األوربية اليت كانت ترسو به، وجنسي

وتقع على ساحل البحر مدينة امسها : "م قائال 1271وقد وصف ماركو بولو ميناء آياس سنة  1.يوميا

ويكثر التجار من ارتياد مينائها، قادمني من البندقية . ، وهي مكان تدور فيه جتارة ضخمة)آياس(الياسوس 

يف التوابل ويف العقاقري املختلفة األنواع، ويف ] يتاجرون[وهم يتجرون وجنوة ومن أماكن أخرى كثرية، 

والعادة أن من يبتغون السفر يف داخلية بالد املشرق . منسوجات احلرير والصوف، وغري ذلك من السلع الثمينة

  2".يقصدون السفر إىل ثغر الياسوس ذاك

  :املني زادا من نشاط ميناء آياس مها وإضافة إىل هذه اإلمتيازات، فقد توفر ألرمينيا الصغرى ع  

م، وكان هلذه املدينة ميناء 1268/ هـ  666سقوط مدينة أنطاكية يف يد بيربس سنة  :األول 

ما أدى بالفرجنة، . الذي يطل على البحر املتوسط، ووقع هو اآلخر يف يد املماليك) سان سيمون(السويدية 

  .والتجار، التوجه إىل ميناء آياس

حماولة البابوية فرض حصار اقتصادي على مصر، كمحاولة منها تنفيذ فكرة احلرب  :الثاين 

اإلقتصادية ضد املماليك، بعد أن عجز الصليبيون يف الدفاع عن إمارام يف بالد الشام فأصدر البابا جرجيوري 

وحظر . والشامم، املراسيم ملنع التجار املسيحيني من التردد على موانئ مصر 1272/ هـ  671العاشر سنة 

                                                            
1( Dulaurier : op. cit., p. XXXIII, XXXVI. 
  .49-48ص ، 1جاملصدر السابق، : بولو  )2
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عمليات البيع والشراء مع املماليك يف السلع اليت هلا أمهية إستراتيجية، واليت تدخل يف بناء السفن أو سفنا 

ومل يلتزم التجار البنادقة واجلنويني بتطبيق هذه املراسيم، ولكن من املؤكد أن العديد من التجار  1.مبنية

ومل يتوقف ملوك أرمينيا عند . اء آياس حيث احلرية واألماناملسيحيني من جنسيات أخرى قد هرعوا إىل مين

حد تطبيق تعاليم البابا، بل ضايقوا التجار املسلمني يف بالدهم نكاية يف املماليك الذين انتصروا على املغول 

أن مجاعة من : "ويذكر ابن تغري بردي، يف معرض حديثه عن حرمة ومهابة بيربس  2.وتوابعهم من األرمن

خرجوا من بالد العجم قاصدين مصر، فلما مروا بسيس منعهم صاحبها من العبور، وكتب إىل أبغا  التجار

ملك التتار، فأمره أبغا باحلوطة عليهم وإرساهلم إليه، وبلغ امللك الظاهر خربهم، فكتب إىل نائب حلب بأن 

مراراً، فكتب إليه نائب إن هو تعرض هلم بشيء يساوي درمها واحدا أخذت عوضه : يكتب إىل نائب سيس 

حلب بذلك فأطلقهم، وصانع أبغا بن هوالكو على ذلك بأموال جليلة حىت ال خيالف مرسوم الظاهر، وهو 

  3".حتت حكم غريه ال حتت حكم الظاهر

كانت أخبار النشاط التجاري املتزايد مليناء آياس، والدور التجاري الذي تقوم به مملكة أرمينيا   

ويف هذه : "سالطني املماليك يف القاهرة، وقد رصد ابن عبد الظاهر هذا النشاط قائال الصغرى، تصل إىل 

توجهت إىل الروم،  4، وردت األخبار من حلب احملروسة، بأن الغيارة]م1281/ هـ  680سنة [السنة 

إىل  وكانوا ستمائة راكب أو سبعمائة راكب، وأم صادفوا قافلة تقدير مائيت مجل، خارجة من بالد سيس

والواقع أن هذه احلركة التجارية  5".الروم، فنهبوها وكانت موسوقة سكرا وصابونا وفستقا ورصاصا وقطنا

                                                            
عالقة مملكيت قشتاله وأراجون بسلطنة املماليك، عني للدراسات والبحوث االنسانية : النشار حممد حممود أمحد  )1

 .95ص . 1997واالجتماعية، القاهرة، 
 .221املرجع السابق، ص : هالل  )2
 .161، ص 7املصدر السابق، ج : ابن تغري بردي  )3
 .أي الطوائف املغرية )4
 .1املصدر السابق، ص : ابن عبد الظاهر  )5
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و على املماليك . الكثيفة اليت أصبحت تتميز ا مملكة أرمينيا الصغرى، قد أثرت سلبا على جتارة مصر والشام

  . مواجهة املنافسة اخلطرية اليت تعرضت هلا جتارم

  :ن التجارة ال ميكن أن تزدهر يف أي مكان، ويف أي زمان، إال بوجود عاملين ومبا أ

هو األمن، فقد حرص السلطان قالوون ومن جاء بعده، على الضرب بيد من حديد كل  :األول 

  1.من سولت له نفسه اإلعتداء على قوافل التجارة بني النيل والبحر األمحر

هو احلرية، حيث كان للجاليات األجنبية يف مصر فنادق خاصة م، ولكل منها إدارة  :الثاين 

مستقلة، على رأسها مدير يدير شؤون الفندق، ويتوفر فيه كل ما حيتاجه التاجر األجنيب من مأوى وكنيسة 

  2.ادقهموخمبزة ومحام، وحىت اخلمور مسحت هلم السلطات املصرية بإحضارها يف سفنهم وإنزاهلا إىل فن

وقد أمر السلطان قالوون نوابه بالثغور، حبسن معاملة التجار، ومالطفتهم والتودد إليهم وترغيبهم 

وكتب إىل أكابر بالد السند واهلند والصني واليمن حيثهم على القدوم إىل . يف جلب البضائع والسلع إىل مصر

التكسب، وأهل التسبب، من أهل هذه أنه من أراد من الصدور األجالء األكابر التجار، وأرباب "مصر 

وحيضر إىل بالد ال حيتاج ... األقاليم اليت عددت ومل تعدد، ومن يؤثر الورود إىل ممالكنا إن أقام أو تردد 

فمن ... ساكنها إىل مرية، وال إىل ذخرية، ألا يف الدنيا جنة عدن ملن قطن، ومسالة ملن تغرب عن الوطن، 

لتجار املقيمني باليمن، واهلند، والصني، والسند، وغريهم فليأخذ األهبة يف وقف على مرسومنا هذا من ا

ومن أحضر معه بضائع من ار ... وحيل منها يف بلدة طيبة را غفور ... االرحتال إليها، والقدوم عليها، 

كما أقام  3...".ومن أحضر معه منهم مماليك وجواري، فله يف قيمتهم ما يزيد على ما يريد ... وأصناف، 

                                                            
  .299العصر املماليكي، ص : عاشور  )1
 .302- 301نفس املرجع، ص  )2
 .237-236املصدر السابق، ص : ابن عبد الظاهر  )3
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املماليك عالقات جتارية مع املمالك املسيحية يف إسبانيا، دف كسر الطوق املضروب عليهم من طرف 

  1.البابوية، وجرت مراسالت عديدة ومت تبادل اهلدايا بينها وبني مصر

ويتضح مما سبق أن سلطنة املماليك يف مصر، هي السد الذي مل يستطع املغول جتاوزه، وأمامه 

وكتهم، وتوقف تقدمهم اجلارف، وهي الصخرة اليت حتطم فوقها، مشروع أرمينيا الصغرى يف انكسرت ش

  :ومن احلقائق اليت ميكن استنتاجها من هذا الفصل . الوصول إىل بيت املقدس

  .تعترب معركة عني جالوت بداية زوال اخلرافة القائلة بأن املغول قوم ال يهزمون :أوال 

ة التعلق بأهداب اإلمرباطورية املغولية، واملشاركة يف حروا ضد واصل األرمن سياس :ثانيا 

  .املسلمني، أمال يف أن يستعيد املغول قوم، ويسمحوا هلم ببعث مملكة بيت املقدس

كانت احلرب اليت خاضها املماليك، ضد مملكة أرمينيا الصغرى، أكثر صعوبة وأطول مدة،  :ثالثا 

  .ات الصليبية يف الشام وفلسطنيمن احلرب اليت خاضوها ضد اإلمار

ازمت مملكة أرمينيا الصغرى عسكريا، ولكنها مل تنهزم جتاريا، مما أعطاها نفسا طويال،  :رابعا 

  .يف صراعها مع املماليك

قبل معركة عني جالوت، كان الغرب األوريب هو الذي يطلب ود املغول، وبعد املعركة،  :خامسا 

ومعهم األرمن يسعون إلقامة حتالف مع البابوية واملمالك األوربية ضد انعكست اآلية، فأصبح املغول 

  .  املسلمني

 

                                                            
 .وما بعدها 98املرجع السابق، ص : النشار : ؛ أنظر أيضا 149تاريخ املماليك، ص : طقوش  )1
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م، اضطربت األوضاع الداخلية يف أرمينيا الصغرى، حيث تنازع 1289الثالث سنة بعد وفاة ليون   

ضع السيف : "وحتول اإلخوة إىل أعداء، يطبقون شعار . أبناء األسرة اهليثومية فيما بينهم، على عرش اململكة

روما من  وزادت كنيسة". يف رقبة أخيك قبل أن يضعه يف رقبتك، و خذه إىل السجن قبل أن يقودك هو إليه

أعباء هذه احلرب، فضغطت على امللوك ورجال الدين األرمن، حلملهم على اعتناق الكاثوليكية والتخلي عن 

وانقسم الشعب األرميين بني مؤيد ومعارض، مث برز تيارين متنافسني، أنصار . طقوس الكنيسة األرمينية

  .الكنيسة الوطنية وأنصار الكنيسة الكاثوليكية

اإلسالم يشق طريقه إىل قلوب املغول، ومتكن بعد مدة من ذيب هذه الشعوب  م، بدأ1295ومنذ 

وبعد إعالن . إيران 1البدوية، وصقَلها بروحه احلضارية، فحوهلا إىل طاقة بناءة، وبدأ التحول الكبري يف إيلخانية

 2صلح مع املماليك، إىل إبرام -أحد خلفائه–غازان أن اإلسالم هو الدين الرمسي لإليلخانية، هرع أبو سعيد 

أى ما كان بينهما من حروب، وهدأت األمور بني الدولتني، فوجدت مملكة أرمينيا نفسها وحيدة، يف 

ال إستقرار يف الداخل، وال مساعدات تصل من البابوية، أو الغرب األوريب، ومل . مواجهة سلطنة املماليك

ان األمر يف احلروب السابقة، مما عجل بايار اململكة يصبح املغول حلفاء أوفياء، يستند إليهم األرمن كما ك

  .األرمينية، أمام الضربات املتوالية لسلطنة املماليك

  )1305-1289( يف عهد هيثوم الثاين أرمينيا الصغرى - 1

ة تلزمه بدفع جزية سنوية إىل وجد هيثوم الثاين نفسه يف وضع ال حيسد عليه، فهو مقيد مبعاهد

هـ  688ربيع األول  4، واستردها من الفرجنة بتاريخ الشام فتح طرابلس كما أن املنصور قالوون. املماليك
                                                            

املغولية وهي مبعىن خاضع أو مطيع، وبذلك تكون كلمة " إيل"يعود إطالق اسم اإليلخانيني على هذه الدولة إىل كلمة  )1
أو هو الذي ميثله ويدين له بالوالء، ألن هوالكو كان حيكم من قبل أخيه  ،إيلخان معناها املطيع للخاقان أو تابع اخلان األعظم
فهو مل يكن ملكاً مستقال، بل كان نائبا عن أخيه مونكو خاقان، وقد . اخلاقان أو اخلان األعظم الذي كان يقيم يف قراقورم

سياسة املغول : ي عبد املنعم حممد صبح. (دولتهم إسم دولة اإليلخانيني يف إيران سبانتقل هذا اللقب إىل خلفائه وأك
 .).1، هامش 17ص . 2000اإليلخانيني جتاه دولة املماليك يف مصر والشام، العريب، القاهرة، 

 .220 ص الرابع، انظر شروط هذا الصلح يف امللحق )2
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قدم على السلطان، وهو "، ويذكر املقريزي بأنه. بضعف مركزه فأحس هيثوم الثاين 1م،1289ابريل  1/ 

ويبدو أن  2".وسنا والقيام بالقطيعة على العادة يسألون مرامحه، فطلب منهم مرعش رسل سيس بطرابلس،

 قالوون مل يكن راغبا يف حرب جديدة ضد األرمن، النتزاع املدينتني، بسبب انشغاله باالستعداد لفتح عكا

  3.واستعادا من الفرجنة، وعندئذ يسهل أمر أرمينيا الصغرى

، (Nicolas IV) ابا نيقوال الرابعوأراد هيثوم الثاين ربح الوقت، فأسرع إىل إرسال سفارة إىل الب

ولكنه مل يتلق ردا إجيابيا، ماعدا ما كتبه البابا إىل ملك . يطلب منهما املساعدة وأخرى إىل ملك فرنسا،

حتت راية  أرمينيا، وبعض أمرائها، ورجال الدين فيها، حيثهم على تطبيق طقوس الكنيسة الالتينية، واالنضواء

ونظرا للحالة احلرجة اليت كانت متر ا اململكة، وطمعا يف احلصول على مساعدة خارجية، شرع . البابوية

ولكنه فتح على نفسه باب  4.يف دعوة رجال الدين، واألرمن، إىل تطبيق بعض تعاليم كنيسة روما هيثوم الثاين

مما . ألن األرمن اعتربوا ذلك مساسا باستقالل كنيستهم، وخروجا عن تعاليمها. جهنم من حيث ال يدري

  5.أدى إىل انقسام الشعب األرميين، مث اندالع حرب أهلية زادت من ضعف اململكة

م، فخلفه ابنه 1290نوفمرب / م 689دة ذي القع 6بتاريخ  يف هذه األثناء، تويف السلطان قالوون

م، حىت كتب إىل هيثوم الثاين 1291/ هـ  690سنة  ، الذي ما أن متكن من فتح عكااألشرف خليل

كما . ويطلب منه دفع اجلزية املقررة وتقدمي واجب الوالء للسلطان. يهدده، ويشيد بعظمة اجليوش اململوكية

يلتمس منه  -قبل موته بقليل– توجه إىل أرغون لكن هيثوم الثاين. وسنا ب أبيه بالتنازل عن مرعشجدد طل

                                                            
 .23، ص 4ج  املصدر السابق،:  ابو الفدا )1
 .212، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
 .259، ص ودراسات حبوث :عاشور  )3
، ومنها حتديد عيد ، تطبيق تعاليم كنيسة روما(Costantin Brônakordz)عارض الكاثوليكوس قسطنطني بروناكوردز  )4

، حضره الثاين بالدعوة إىل عقد جملس يف سيس فقام هيثوم. افريل 13افريل بينما الكنيسة األرمينية حتدده يوم  06الفصح يوم 
: أنظر (. يف مكانه (Etienne IV) معظم رجال الدين األرمن، ومت فيه عزل الكاثوليكوس السابق، وتعيني ايتيان الرابع

Dulaurier : op. cit., p. 541-542.)                                                                                                     
 .Dulaurier : op. cit., pp. 541-542؛ 209-208ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )5
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ومل يكن يف وسع اإليلخان االستجابة هلذا الطلب، نظرا . تقدمي مساعدة عسكرية تنقذه من أيدي املماليك

ومتاطل ملك أرمينيا يف تلبية مطالب السلطان األشرف خليل، فقرر هذا األخري،  1.خيوضهاللحروب اليت كان 

  3.م1292/ هـ  691سنة  2،(Hromgla) الزحف على قلعة الروم

 هذه القلعة بأا يف غاية احلصانة، وهي مركز الكاثوليكوس -وهو شاهد عيان– يصف أبو الفدا

وبعد حصار دام ثالثة . خال هيثوم الثاين (baron Raymond) األرميين، وكان حيكمها البارون رميون

كما . وثالثني يوما، فتحت بالسيف، وبلغ عدد األسرى ما يزيد على ألف ومائيت أسري من احلرمي والصبيان

وغنم املسلمون . ، وقد سجن مبصر وتويف بعد سنة(Etienne IV) وقع يف األسر الكاثوليكوس ايتيان الرابع

مث غري السلطان امسها إىل قلعة املسلمني وعني . من القلعة أمواال كثرية، وبعض األواين املقدسة بالنسبة لألرمن

ة منهم بالقرب من وقد حاول املغول أثناء احلصار، تقدمي يد املساعدة إىل األرمن فرتلت طائف. عليها نائبا

  4.، وملا أحسوا باقتراب جيش املماليك منهم، انسحبوا مسرعنيالفرات

                                                            
إىل منطقة إيران بقيادة مناتوقتا، ، أرسل تالبوقا، خان القبيلة الذهبية، جيشا 1290ماي / هـ  689يف مجادى األوىل  )1

راء يف مقدمة جيش جرار، مما وكان أرغون قد توجه من مشىت أران إىل املصيف، فلما بلغه هجوم أعدائه، رجع وسير األم
  .).253تاريخ املغول، ص : طقوش . (ىل جتدد القتال بني مغول القبيلة الذهبية ومغول إيرانأدى إ

صينة يف غريب الفرات مقابل البرية بينها وبني مسيساط، ا مقام بطرك األرمن خليفة املسيح عندهم، قلعة ح": قلعة الروم  )2
 ).83، ص 7املصدر السابق، ج : احلموي . ("ويسمونه باألرمينية كتاغيكوس

 .Dulaurier : op. cit., p. 542؛ 260، ص ودراسات حبوث :عاشور  )3
، 2، ج املصدر السابق: املقريزي ؛ 27، ص 4ج  املصدر السابق:  بو الفداأ؛ .93- 92ص  املصدر السابق،: املنصوري  )4

 Samuel d'Ani, op. cit., p. 463; Héthoum comte de Gorigos : Table؛ 234-233ص 

chronologique, Ds. : R. H. C. D. A., T. I, p. 489.  حتفاال كبريا، وقد ا الروماحتفل املسلمون بسقوط قلعة ؛
  :خليل منها  ، قصيدة طويلة للشاعر الشهاب حممود ميدح فيها امللك األشرفأورد ابن كثري

  
  رك إذ غرم املغل فاغترواـيـغـل   ومل يبح قصدت محًى من قلعة الروم

  ويف آخر األمر استوى السر واجلهر   ووالـوهـم سـرا ليخفوا أذاهم
  بحر الستوىل على مده اجلزرـإىل ال   صـرفـت إلـيهم مهة لو صرفتها

  مت إال إىل غريها جسرـعظ وإن   اليت حزت فتحها ا قلعة الرومـوم
  .58-57، ص 13املصدر السابق، ج : ابن كثري 
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" وجهز اجليوش ويأ لغزو بالد سيس" هـ، عاد السلطان إىل دمشق 692ويف مجادى الثاين 

ولكن هيثوم الثاين تدارك األمر بسرعة، فأرسل رسله يطلبون الصلح . وكان هدفه االستيالء على قلعة سنا

ورِضا السلطان عليه، ومهما طلب منه من القالع واملال أعطاه، وشفع األمراء يف صاحب سيس؛ واتفق احلال "

سنا ومرعش وتل محدون، ففرح الناس : على أن يتسلم نواب السلطان من صاحب سيس ثالث قالع، وهي 

والواقع أن ملك أرمينيا كان يريد شراء السلم لبالده بتنازله عن تلك املدن والقالع، ولكنه سلم  1".بذلك

  .مؤقت، وأقصى ما حصل عليه هو تأجيل احلرب

، ومن حسن حظ مملكة أرمينيا أن بعض االضطرابات عصفت مبصر، حيث قتل السلطان األشرف

وعمره تسع سنوات، وبعد سنة عزل،  خوه امللك الناصر حممدم، ونصب مكانه أ1293/ هـ  693سنة 

بالديار  قصر النيل"ويف عهده ). م1296-1294/ هـ  696-694( وعني يف مكانه زين الدين كتبغا

وتعرض زين الدين  2".مث أعقب ذلك وباء عظيم... واتفق الغالء العظيم الذي مل يسمع مبثله ... املصرية 

، وأعلن نفسه )م1299-1296/ هـ 698- 696( كتبغا إىل انقالب، دبره األمري حسام الدين الجني

 708واستمر حكمه إىل غاية . الناصر حممد من جديد للعرشفعاد امللك . سلطانا، مث تعرض لعملية إغتيال

  .م1209/ هـ 

لقد كانت هذه األحداث فرصة ألرمينيا الصغرى لتلتقط أنفاسها، ولكنها مل تكن قادرة على 

إعالن احلرب ضد املماليك واالنتقام منهم، ولكن األرمن حاولوا استعادة نفوذهم على املدن والقالع اليت 

  3.سابقا للسلطان األشرف خليلتنازلوا عنها 

                                                            
املصدر : ابن تغري بردي ؛ 240، ص 2، ج نفس املصدر: املقريزي ؛ 60- 59ص ، 13ج  نفس املصدر،: ابن كثري  )1

 .Héthoum, op. cit., p. 489؛ 12، ص 8، ج السابق
  .102- 101ص  املصدر السابق،: املنصوري  )2
  .223تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )3



161 
 

م، وخلفه 1291/ هـ  690سنة  أحسن حاال، حيث مات أرغون ومل تكن األوضاع يف فارس

حبكم وقد وصفه املؤرخون بأنه غري جدير . م1295-1291/ هـ  694-690فيما بني  كيغاتو بن أباقا

ومتيز عهده باندالع العديد من . من الذين تولوا العرش وكان أسوأ فرد يف أسرة هوالكو. املغول يف إيران

وبعدها، اعتلى بايدو عرش . بن طرغاي بن هوالكو، وأدت إىل مقتله اإلضطرابات، كالثورة اليت تزعمها بايدو

ابن  ، مث قضى حنبه مقتوال أثناء الصراع على السلطة مع غازان)م1295/ هـ  694(اإلخلانية ملدة سنة، 

  1).م1304-1295/ هـ  703-694(أراغون 

أن املساعدات اخلارجية اليت كان ينتظرها ويبدو أن هيثوم الثاين، قد أحس بعجزه أمام املماليك، و

م، تاركا 1292/ هـ  691وأثرت فيه هذه األحداث نفسيا، فاعتزل احلياة السياسية سنة. لن تصله أبدا

، ليترهب هـو باسـم األخ حنـا )1292-1294( (Thoros III) العرش ألخيه ثوروس الثالث

(Frère Jean) يف أحد األديرة.  

وأمام استمرار االضطرابات الداخلية، رغب امللك ثوروس الثالث، هو اآلخر، يف التوجه إىل الدير، 

وبعد أن استلم العرش للمرة . أن عاد إىل احلكم، بناء على إحلاح أخيه، وبقية األرمن فما لبث هيثوم الثاين

ومن أجل هذا . ، ظل متعلقا بأهداب التحالف مع املغول)م1296-1294/ هـ  695-693(الثانية 

ينتظر مدة عشرة  فر، بقي يف مراغة، وبعد شهرين من الس، لزيارة بايدوالغرض، غادر بالده متوجها إىل فارس

فوجد ملك أرمينيا نفسه يف حرج، . ، الذي انتصر على بايدوأيام، ألن احلرب كانت مشتعلة بينه وبني غازان

زور انك ما جئت لتزورنا بل لت: يأ هيثوم وانطلق إىل زيارته وقدم له هدايا وافرة فقال له غازان "ورغم ذلك 

بأسرها، وأويف النهوض خبدمة من  ينبغي يل أن أؤدي اخلضوع لساللة جنكيزخان: فقال له هيثوم . بايدو

ورغم أن غازان كان مسلما، فقد متكن هيثوم من إقناعه بإصدار مرسوم، يقضي  2".يستوي على عرشها

                                                            
 .265-255تاريخ املغول، ص  :طقوش  )1
 .377ص  السابق،املصدر : ابن العربي  )2
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ز وجل وبيوت الصالة، وبدال من حتويل الكنائس باإلبقاء على الكنائس والتوقف عن هدمها ألا دور اهللا ع

  1.إىل مساجد، تحول بيوت األصنام إىل مساجد ومدارس إسالمية، كما وعده باملعونة العسكرية

 وملا عاد إىل بالده، وجد وفدا بيزنطيا يف انتظاره يطلب يد شقيقته إلبن اإلمرباطور أندرونيك الثاين

(Andronic II) .ذه املصاهرة، واعتربها حتالفا جديدا مع اإلمرباطورية البيزنطية وبعد سنة، . ففرح هيثوم

 ،)1298-1296(وكلف أخاه مسباد . ، لزيارة أختهما يف القسطنطينيةمع أخيه ثوروس توجه هيثوم الثاين

فدعا إىل عقد جملس حضره . بإدارة شؤون البالد، الذي استغل هذه الفرصة لتدبري انقالب ضد أخيه امللك

رجال الدين وأعيان البالد، وأقنعهم بأن هيثوم الثاين ال حق له يف العرش بعد أن ترهب، مث توجوه ملكا على 

  2.ومنع أخويه من الدخول إىل قيليقيا ، وضرب النقود بامسه،أرمينيا الصغرى

، مث عادا إىل اإلمرباطور البيزنطي، إىل قربص فتوجه امللك املخلوع هيثوم الثاين، مع أخيه ثوروس

ينشدانه التدخل إلستعادة العرش  حبثا عن مساعدة، ولكنهما مل حيصال إال على مبلغ من املال، مث قصدا غازان

، سبقهما إىل قصر اإليلخان، وتزوج بأمرية من العائلة املفقود، ولكنه مل يقدم هلما شيئا، ألن امللك مسباد

فقررا يف األخري الدخول إىل بالدمها، ومبجرد أن . وهكذا وجدا كل األبواب موصدة يف وجهيهما. احلاكمة

وسجنهما مسباد يف قلعة . (Césarée) ، قبض عليهما بالقرب من قيصريةاضي قيليقياوطئت أقدامهما أر

باستعمال قضيب حديدي  وبعد أيام شنق ثوروس، ومسل عيين هيثوم الثاين،. (Partzerpert)بارتزربرت 

  .ساخن

وبالد  اإلضطرابات واألحداث اليت عرفتها مملكة أرمينيا الصغرىيف هذه األثناء، كانت أخبار 

وجهز  3".مادام اخللف بني املغل فاتفق الرأي على أخذ سيس"فارس، تصل القاهرة تباعا بواسطة بريد حلب، 

م، جيشا كثيفا من الديار املصرية، وانضمت إليه فرق أخرى من بالد 1298/ هـ  697السلطان سنة 
                                                            

 .377ص  املصدر السابق،: ابن العربي  )1
2( Samuel d'Ani : op. cit., p. 464.  
 .287، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )3
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خيربه، مث حصن الدروب اليت  وأرسل إىل غازان 1بالرعب، فأصيب مسباد. شام، بلغ عدده عشرة آالف فارسال

وبعث إىل السلطان يسأله "، وقيليقية، وجلأ مع بعض رجاله إىل القمم العالية يف جبال طوروس تربط بني الشام

  2".فلم جيبهالعفو، 

 إىل اسكندرونة انقسم اجليش إىل قسمني، فسلك القسم األول الطريق من بغراس ويف مدينة حلب

وقتلوا وبوا  ]وخربوا[إليها وأخربوا فدخلوا " 3،، وتوجه القسم الثاين إىل ر جيحانمث نازلوا تل محدون

وأن العساكر  "، مث كتب السلطان إليهم يأمرهم بالعودة إىل سيس 4".وأحرقوا زروعها، مث رجعوا إىل حلب

فواصلوا فتوحام، . "الترجع إال بعد فتح تل محدون، وإن عادت من غري فتحها فال إقطاع هلم بالديار املصرية

وحجر شغالن وسرفندكار وزجنفرة  حصنا من األرمن، ومنها النقريومتكنوا من االستيالء على أحد عشر 

وقد مكث اجليش اململوكي ببالد سيس وما حوهلا عشرين شهرا، مث ترك . ومحيص وتل محدون وقلعة جنم

  5.نائبا للسلطان عليها أحد أمراء دمشق

 حاكم قلعة جابان (Canstantin)لثاين أمام هذه األحداث، تدخل أخ رابع وهو قسطنطني ا

(Gaban) فجمع قوة عسكرية، وقبض على مسباد، وأطلق سراح هيثوم الثاين، مث أعلن نفسه ملكا على ،

                                                            
السلطان الجني أراد اإلنتقام  ، وأنالثاين يذكر ديلوريي، أن هذه األحداث وقعت خالل الفترة الثالثة من حكم امللك ليون )1

 وهو معاصر لألحداث وشارك يف هذه احلرب، أا جرت يف عهد مسباد بينما يذكر أبو الفدا. لفرقته اليت كانت حتمي سالمش
واستقر سنباط املذكور يف امللك "  :حيث قال ). نطنيقسط(وبسببها، انقلب عليه األرمن، وعزلوه ووضعوا مكانه أخاه  دندين 

يف أيام مملكة سنباط فضاقت على األرمن البالد مبا رحبت وهلكوا من كثرة  ومنازلة محوص واتفق دخول العساكر إىل بالد سيس
للمسلمني فكرهوه واتفقوا على إقامة أخيه دندين  ما قتل وغنم منهم املسلمون فنسبوا ذلك إىل سوء تدبري سنباط وعدم مصانعته

. ، اعتمادا على النويريطقوش. وهو نفس ما ذهب إليه د. "بن ليفون يف اململكة والقبض على سنباط واجتمع األرمن على دندين
 ).Dulaurier : op. cit., p. 545 ؛224تاريخ املماليك، ص : ؛ طقوش 36، ص 4املصدر السابق، ج : أبو الفدا : أنظر (
 .287، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
 .نفسه )3
، الدرة الزكية يف أخبار الدولة التركية، حتقيق 8كرت الدرر وجامع الغرر، ج ) : أبو بكر بن عبد اهللا بن أيبك(الدواداري  )4

 .369ص . 1971، ، القاهرة)بدون دار نشر(أولرخ هارمان، 
 املقريزي أورد .370-369ص ، 8ج  املصدر السابق،: الدواداري ؛ 37- 35ص  ،4ج  املصدر السابق،:  بو الفداأ )5

 )..289- 287، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي : أنظر (. تفاصيل مهمة عن هذه احلملة على مملكة أرمينيا الصغرى
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بعث " ، ، ملكا على أرمينيا الصغرى)م1299-1298(وبعد تتويج قسطنطني الثاين . أرمينيا الصغرى

  2:، وأجرى مفاوضات مع املماليك انتهت باالتفاق على أن 1"متملك سيس إىل السلطان يسأل العفو

  .حدا بني املسلمني واألرمن يكون ر جيحان – 1

  .من احلصون والبالد إىل السلطان يقع جنوب ر جيحون كل ما يسلم متملك سيس – 2

وأراد األرمن إعادته إىل احلكم، ولكن قسطنطني رفض التنازل  3وبعد سنة، استعاد هيثوم بصره،

عن العرش، وأطلق سراح مسباد ليدخل يف حرب ضد هيثوم الثاين، الذي وجد مساندة كبرية من كبار األرمن 

، فتمكن من القبض على (Templiers et les hospitaliers) 4واالسبتارية وأعيام وحىت من الداوية

راجيا من اإلمرباطور وضعهما يف السجن، مث أعلن نفسه ملكا للمرة الثالثة  أخويه، ونفامها إىل القسطنطينية

   5).م1299-1305(

                                                            
  .289، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )1
ابن تغري : حول التفاصيل املتعلقة حبركة سالمش، وعالقته باملماليك، أنظر  .36ص  4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2

  .وما بعدها 94، ص 8املصدر السابق، ج : بردي 
  .Dulaurier : op. cit., p. 544, note n° 2: أنظر  فقط، وحول الطريقة اليت مسلت ا عيناهأصبح يبصر بعني واحدة  )3
طائفة عسكرية من الفرسان الدينيني الذين سكنوا ديرا يف بيت املقدس جبوار دير سان ":  (Hospitaliers)األسبتارية  )4

وملا . دف إيواء احلجاج النصارى ومعاجلة املرضى منهمماري، وقد أقيم جبواره مستشفى يف املدة قبل احلروب الصليبية 
اندلعت احلروب الصليبية تطوع أفراد هذه الطائفة يف املسامهة يف احلرب ضد املسلمني، وكانوا موضع احترام جودفري، ملك 

روا بالتعصب بيت املقدس، فأقطعهم إحدى الضواحي، وأغدق عليهم األموال، مث أصبحوا يؤلفون قوة حربية كربى، واشته
النشاط الصلييب هليئة : سليماين سامية : ؛ أنظر 2، هامش 76اريخ سالجقة الروم، ص ت: طقوش . (الشديد للنصرانية

م، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إشراف د موسى 1522-1099/ هـ  928-492اإلسبتارية 
  )..م2001-2000/ هـ 1422-1421، السنة اجلامعية لقبال، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية

 .Samuel d'Ani : op. cit., p. 464; Sempad : op. cit., p؛ 38-36، ص 4ج  املصدر السابق،:  بو الفداأ )5
656, Dulaurier : op. cit., pp. 544-545. 
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ل نشاطه بإلقاء القبض على ثائر مغويل يدعى وبعد أن متكن هيثوم الثاين من استعادة عرشه، استه

يريد قتله فهرب، وقدم على  وكان ببالد الروم وبلغه أن غازان" ذلك أن سالمش انشق عن سيده  1.سالمش

ور الجني ليعود إىل الروم طمعا ، فأكرمه فطلب سالمش جندة من امللك املنصامللك املنصور حسام الدين الجني

 2".وساروا مع سالمش حىت جتاوزوا بلد سيس... عسكرا  يف اجتماع أهل الروم عليه، فجرد معه من حلب

وقضى على من كان معه من جيش املماليك، مث سلمه إىل غازان،  ولكنه وقع يف قبضة امللك هيثوم الثاين،

وتعترب هذه املبادرة من ملك  3".بصورة بشعة مث أحرقت جثته، وذروا رمادها يف اهلواء فقتل يف ميدان تربيز"

وقد .  زال يف خدمة املغول وخملصا هلم، عربونا قدمه لغازان، ودليال أثبت من خالله أنه الأرمينيا الصغرى

  :انتهت هذه احلادثة بنتيجتني 

  .يف االنتقام من املماليك، ألم ساعدوا أحد أعدائه رغبة غازان :األوىل 

الذي كان برفقة  رغبة املماليك يف االنتقام من األرمن، ألم قضوا على عسكر حلب :الثانية 

  .سالمش

وهكذا توفرت األسباب الندالع حرب جديدة بني املغول واملماليك، كان األرمن أحد أسباب 

، اعتنق اإلسالم، وجعله الدين الرمسي للدولة وتسمى باسم حممود وتعلم الصالة وصام ورغم أن غازان. إثارا

ومل . قيدته، وبقي مغوليا يف سياسته، خاصة جتاه املماليكرمضان، فقد بقي مغوليا قحا، أي أصبح مسلما يف ع

ومصر،  يكن اإلسالم رادعا له عن التفكري يف حتقيق اهلدف املغويل القدمي الرامي إىل االستيالء على بالد الشام

                                                            
، وقد سولت له نفسه اخلروج على حكمه واالستقالل مبا حتت يده، فأرسل ل غازانبمن ق حاكم بالد الروم: " سالمش )1

بالسلطان اململوكي الذي ساعده على استرداد بالد  حمتميا إليه غازان جيشا بقيادة األمري بوالي أنزل به اهلزمية، ففر إىل مصر
 )..274تاريخ املغول العظام، ص  :طقوش (" الروم، لكنه فشل

 .37ص  4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2
بدون (فؤاد عبد املعطي الصياد، . دراسة وترمجة دخان،  تاريخ غازانجامع التواريخ، : ) رشيد الدين فضل اهللا( اهلمذاين )3

 .232ص ). دار النشر وبدون تاريخ
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لف مع ملوك بل ومل يتورع حىت يف االستعانة باملسيحيني ضد املسلمني، وتقارب مع البابوية وحاول التحا

  1.واحلصول على مساعدام، مقابل إعطائهم بيت املقدس أوربا،

 ، هوالكوومهما كانت أسباب احلرب بني املغول واملماليك، فإن هيثوم الثاين وجد يف غازان

، واستيقظ فيهما احللم القدمي، وهو غزو روح جده هيثوم األول، جديد، أما غازان فقد وجد يف هيثوم الثاين

اكتوبر  16/ هـ  699حمرم  19وبتاريخ . ، واالستيالء على بيت املقدس، واالنتقام من املماليكبالد الشام

على رأس جيش كبري، وانضم إليه ملك أرمينيا خبمسة آالف مقاتل، مث خرج  م، خرج غازان من تربيز1299

يف منطقة تسمى  والتقى اجليشان قرب محص. للتصدي للمغول -يف سلطته الثانية– بن قالوون الناصر حممد

/ هـ  699ربيع األول  27 معركة عنيفة انتهت بازام املماليك، بتاريخ ، ودارت بني الطرفنيجممع املروج

ووصل املنهزمون إىل محص وقت الغروب، وقد غنم التتر سائر ما كان معهم مما ال "م، 1299ديسمرب  23

وها يوم فدخل ومروا يف سريهم إىل دمشق... يدخل حتت احلصر، والقوا عن أنفسهم السالح طلبا للنجاة 

                                                            
أشار بعض : " حبث مطول، وقداملنطقة إىل  عرفتهالإلسالم وأثر ذلك على األحداث اليت  حيتاج موضوع اعتناق غازان )1

: ، وانه مل يكن خملصا يف إسالمه، ويستدلون على ذلك بأمرين املؤرخني إىل أن اعتناقه لإلسالم كان بدافع املصلحة السياسية
. األمر األول هو أنه حاول أن يتراجع أو يرتد عن اإلسالم عندما أخربه بعض الفقهاء بأن دين اإلسالم حيرم نكاح نساء اآلباء

لإلسالم ضد الصليبيني،  والشام، وهم الذين كانوا يعتربون محاة واألمر الثاين هو موقفه العدائي من سالطني املماليك يف مصر
، وأعلن احلرب على ديار اإلسالم يف بالد الشام واملغول الوثنيني، يف ذلك احلني، كما أنه أظهر تقاربه مع البابوية وملوك أوربا

على  ".ت، وهو السلطان املسلم، ما ذكر الناس والكو وجنكيز خان الذين كانوا على الوثنيةوارتكب فيها من اآلثام واملنكرا
روسي أنه أحيا السياسة اخلارجية جلنكيز خان وقال عنه ج .178املرجع السابق، ص : حد قول رجب حممد عبد احلليم 

ه،  فهو ليس أول حاكم مسلم يستل سيفه ضد ويرى الباحث أن الذين حاولوا إدانة غازان قد محلوه فوق طاقت. وهوالكو
دولة إسالمية أخرى، كما أنه أسلم وعمره أربع وعشرون سنة، وهذا معناه أنه شب على دين آبائه وأجداده، وملا استلم 

 ويقول الدواداري ، وهو مؤرخ معاصر. اإلسالم ومل تكن العقيدة اإلسالمية قد متكنت من قلبه بعدب عهد السلطة كان حديث
قلت الناس يستعظموا ما جرى على دمشق وأهلها من فعل التتار الكفار الذين ليس هلم دين وال مذهب يرجعون : "لألحداث 

الفاطميني، بزعمهم مبصر، ما إذا قابل به ] ء[إليه، فقد جرى على دمشق وأهلها من املغاربة، أصحاب املعز، أول اخللفا
املصدر " (صغره، هذا وهم مسلمون وخلفاؤهم يدعون أم علويون وفاطميونالقارئ، استقل عنده فعل التتار هذا واست

وهذا ليس تربيرا جلرائم املغول يف دمشق، ولكن كتابات املؤرخني املسلمني عن غازان من .). 29-28، ص 9السابق، ج 
املرجع السابق، ص : حممد  عبد احلليم رجب: أنظر . (الشيعة والسنة، جتعل هذا املوضوع حيتاج إىل تريث ودراسة معمقة

وما بعدها؛  265تاريخ املغول العظام، ص  :وما بعدها؛ طقوش  189املرجع السابق، ص : وما بعدها؛ هالل  187
Grousset : L'Empire des steppes, p. 453 et suite. 
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ومل يطارد غازان فلول اجليش  2.مث غادر السلطان أرض املعركة، عائدا إىل القاهرة 1".السبت أول ربيع اآلخر

اململوكي املنهزم، خشية أن يقع يف كمني، ولكنه كلف امللك هيثوم الثاين، برفقة قائد مغويل آخر مبتابعة 

، وخشي هو اآلخر من الدخول إىل مصر، وعاد إىل ، فوصل إىل غزةالسلطان حممد بن قالوون إىل مصر

وقد شجع هذا االنتصار الذي حققه غازان يف جممع املروج، على مواصلة  3.محص، ليجدها مستسلمة للمغول

هم وأهل دمشق يف خوف شديد على أنفسهم وأهلي"الزحف حنو دمشق، ولكن الرعب سبقه إىل هناك، 

  4".وأمواهلم

التحق هيثوم الثاين بغازان، مث حرضه على إحراق دمشق، فرفض القائد املغويل ذلك قائال للملك 

ستكون جرمية ال مثيل هلا، إن أنا سلَّمت أللِسنة اللَّهب مدينة كهذه، لقد وهبتها البين، وستحفَظ : "األرميين 

فصدرت : "أرسل غازان أمانا لسكان دمشق، جاء فيه وعلى عكس ما كان يريده ملك أرمينيا، فقد  5".له

                                                            
  .321- 320، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )1
  ؛ 169، ص 1ج  املصدر السابق: الفاخري ؛ 43، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2
3( Hayton : op. cit., pp. 194-195. أن املعروفة حبولية مملكة أرمينيا الصغرى يذكر مؤرخ جمهول أكمل حولية مسباد؛ ،

، وخشي أن يقع يف األسر، فعاد إىل ، وهي ال تبعد كثريا عن القاهرة(Doli)تابع السلطان إىل غاية مدينة تسمى دويل  هيثوم
، "إنه املسيحي الوحيد الذي وصل إىل هذا املكان ملطاردة العدو"إليها  كتب على جدران املدينة اليت وصل، وقبل عودته محص

أنظر (. منعه من ذلك بأكملها ولكن غازان يريد إحراق دمشق ر تفاصيل كثرية تتعلق ذه املعركة وكان هيثوم الثاينكما يذك
 :Sempad : op. cit., pp. 657-661.(  
  .80، ص 13 ، جاملصدر السابق:  ابن كثري )4
5( Sempad : op. cit., p. 657 م هادفة، وليس ؛نالحظ هنا مدى تأثري العقيدة اإلسالمية يف املغول، فقد أصبحت حرو

وقد أورد الدواداري يف . حلربه ضد املماليك طابعا إسالميا، ومربرا دينيا وقد أعطى غازان. من أجل النهب والسلب فقط
، يربر فيها أسباب إعالنه احلرب، ومما حممد بن قالوون اجلزء التاسع من كتابه نص رسالة كتبها غازان إىل السلطان الناصر

سورة ( }وما ربك بِظَالَّمٍ للْعبِيد{اهللا وقدره، وما ذاك إال مبا كسبت أيديكم وما كان بيننا وبينكم إال بقضاء : "جاء فيها 
وبالدها يف شهر رمضان املعظم الذي تعظمه األمم يف  وسبب ذلك أن عساكركم غاروا على ماردين). 46فصِّلَت، اآلية 

سورة القَصص، اآلية (} علَى حنيِ غَفْلَة من أَهلها{فطرقوا البالد . النار سائر األقطار، ويغلَّل فيه الشيطان وتغلَّق فيه أبواب
، وهتكوا حمارم اهللا عز وجل سرعة بغري مهلة، وأكلوا احلرام، وركبوا اآلثام، وفعلوا ما ال تفعله عباد األصنام، فأتونا 15

طفال واحلرمي، وقد استوىل عليهم الشقا بعد النعيم، فوقفوا أهل ماردين، وبالدها مستصرخني، مسارعني ملهوفني، باأل] فأتانا[
بأبوابنا، والذوا جبنابنا، فهزتنا خنوة الكرام، وحركتنا محية اإلسالم، وعلمنا أن اهللا ال يرضى لعباده أن يسعوا يف األرض 

 = فإن غازان بعد إسالمه خيتلفوبغض النظر عن دوافع احلرب وأهدافها، ...". بالفساد، وأنه ليغضب هلتك احلرمي واألوالد 
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مرامسنا العالية أال يتعرض أحد من العساكر املذكورة على اختالف طبقاا، وتباين أجناسها واختالف لغاا، 

  2.فحصل بالناس لذلك سكون وطمأنينة 1،"لدمشق وأعماهلا وساير البالد الشامية اإلسالمية

 ، ولكن األمري قَبجقالفرصة لينتقم من املماليك، فأراد ختريب دمشق ولكن هيثوم الثاين اغتنم هذه

فقام بالقتل والنهب "، منعه من ذلك، فتوجه مع جمموعة من املغول إىل الصاحلية -على الشام نائب غازان-

بذل فيها ماال عظيما،  وكان سبب ب الصاحلية أن متملك سيس: "  ويف هذ يقول املقريزي  3،"واألسر

وكان قد قصد خراب دمشق عوضا عن بالده، فتعصب األمري قبجق ومل ميكنه من املدينة ورسم له بالصاحلية، 

قتل وأخرب الصاحلية، فبلغت عدة من قتل وأسر وسىب و 4فتسلمها متملك سيس وأحرق املساجد واملدارس،

، مؤرخ املغول، ذه األحداث، ولكنه يربئ ساحة ويل ويعترف اهلمذاين 5".منها تسعة آالف وتسعمائة نفس

فغضب سلطان اإلسالم من التصرف، وعلى الفور أمر أرغي بن قوجني بن كيتبوقا "نعمته غازان فيقول، 

هناك ومحاية الناس، وقتل األشخاص الذين شنوا الغارات، واغتصبوا أموال الناس فلما وصل هذا بالذهاب إىل 

وأخذ جنود كرغي يبحثون عن ديار الكرج واألرمن . القائد تفرقت مجوع اجلند الذين كانوا قد عاثوا فسادا

، أن يذكر الدواداري ويبدو أن غازان فعال قد عاقبهم، حيث 6".واستعادوا منهم األسرى وأطلقوا سراحهم

                                                                                                                                                                                          

أنظر . 56-53، ص 9املصدر السابق، ج . (و هوالكو متاما، يف معاملة السكان واملدن اليت خضعت له، عن جنكيز خان= 
لنيل شهادة م، مذكرة 1336- 1265/ هـ  736-663الصراع الديين يف إيلخانية مغول إيران : براين عبد النبيل : 

- 1432بوزريعة، قسم التاريخ، السنة الدراسية  2املاجستري يف التاريخ الوسيط، إشراف، د احلاج عيفة، جامعة اجلزائر 
  .).م2012-2011/ هـ  1433

 .210الثاين، ص  أنظر النص الكامل هلذا البيان يف امللحق )1
، الدر الفاخر يف سرية امللك الناصر، حتقيق 9كرت الدرر وجامع الغرر، ج ) : أبو بكر بن عبد اهللا بن أيبك( الدواداري )2

 .23- 22ص . 1960، القاهرة، )بدون دار النشر(هانس روبرت رومير، 
  .238، ص تاريخ غازان : اهلمذاين )3
  .م1260/ هـ  658ل إىل املدينة سنة ، بعد دخول املغويف حلب بيديه اجلامع الكبري، أحرق األول هيثومجده  كذلك )4
 .323، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
 .238، ص تاريخ غازان : اهلمذاين )6
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، صاحب سيس امللعون، وهو أشقر أزرق كث اللحية Qoutlouchâh) 1رأى عند قطلوشاه " ابن تيمية

وهم : "  وظل املسلمون يذكرون ذلك، فيقول ابن العمري. 2"ومعه طايفة من األرمن عليهم الذلة واملسكنة

بني طاعة وعصيان، ومللوك البيت اهلوالكومي عليهم حكم قاهر، وفيهم أمر نافذ، قبل ضعف شوكتهم، اآلن 

وهم أخبث عدو لإلسالم، وأثرهم بالصاحلية باق، ولو مكنوا من . ولني قسوم، وخلو غام من قسورم

  .3"دمشق حملوا آثارها وأنسوا أخبارها

سرعان ما شق عصا  -قبجق–، عاد إىل بالده، ولكن نائبه على الشام وبعد أن اطمأن غازان

فعادت بالد  4يعلن دخوله يف طاعته، الطاعة على املغول وعاد إىل حظرية املماليك، فأرسل إىل السلطان الناصر

مفتوحا مرة أخرى أمام جيوش  ا الصغرىالشام من جديد إىل الدولة اململوكية، وأصبح الطريق إىل مملكة أرميني

  5.املماليك

ورد اخلرب " بعد املعركة السابقة، عاد هيثوم إىل بالده، واستغل فرصة ازام املماليك أمام املغول، 

كما استغل انسحاب  6،"منع احلمل وخرج عن الطاعة وانتمى لغازان أن تكفور متملك سيس من حلب

طمع األرمن يف البالد اليت افتتحها املسلمون منهم "احلامية اململوكية من املدن والقالع اليت فتحوها سابقا، 

وعجز املسلمون عن حفظها فتركها الذين ا من العسكر والرجالة وأخلوها فاستوىل األرمن عليها وارجتعوا 

                                                            
 .(.Kohler : op. cit., p. 197, note a). هو املكلف بقيادة اجليش املغويل يف سوريا: قطلوشاه  )1
إىل  تتفق املصادر اإلسالمية املعاصرة على نسبة ما حدث يف الصاحلية؛ 33-32، ص 9املصدر السابق، ج :  الدواداري )2

يف ب  ويف يوم السبت النصف من ربيع اآلخر شرعت التتار وصاحب سيس: " ابن كثري ، حيث يقول ملك أرمينيا الصغرى
لتوبة بالعقيبة، وكان هذا من جهة الصاحلية ومسجد األسدية ومسجد خاتون ودار احلديث األشرفية ا، واحترق جامع ا

الكرج واألرمن من النصارى الذين هم مع التتار قبحهم اهللا، وسبوا من أهلها خلقا كثريا ومجا غفريا، ويقال إم قتلوا من أهل 
ج  دول اإلسالم،: الذهيب : ؛ وانظر أيضا 81، ص 13ج (" الصاحلية قريبا من أربعمائة، وأسروا حنوا من أربعة آالف أسري

 )..229، ص 2
 .82، ص در السابقاملص:  العمري )3
 .37-36، ص 9، ج املصدر السابق:  الدواداري )4
  .266، ص ودراسات حبوث :عاشور )5
 .122، ص 8، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي  )6



170 
 

ندكار والنفري وغريها ومل يبق مع املسلمني من مجيع تلك القالع غري قلعة وتل محدون وكوبر وسرف محوص

وحسب مؤرخ  1".واستوىل األرمن على غريها من احلصون والبالد اليت كانت جنويب ر جيحان حجر شغالن

، باستعادة مجيع القالع اليت تنازل عنها األرمن و الذي أمر هيثوم الثاينه ، فإن غازانجمهول أكمل حولية مسباد

م، محلة كبرية لإلغارة على مملكة 1302/ هـ  701، سنة فجهز السلطان الناصر حممد 2.سابقا للمسلمني

وخرجنا صحبته يف يوم : "اليت دوا فيقول  - يان على األحداثوهو شاهد ع– أرمينيا، ويروي أبو الفدا

... السبت اخلامس والعشرين من شوال يف هذه السنة املوافق للثالث والعشرين من حزيران من شهور الروم 

وانتشرت العساكر يف بالد سيس فحرقت الزروع وبت ما وجدت ونزلنا عل سيس وزحفنا عليها وأخذنا 

  3".يئا كثريا من جفال األرمنمن سفح قلعتها ش

، وانضم إليهم امللك م، وجه املغول محلة أخرى ضد بالد الشام1303/ هـ  702ويف سنة 

، سنة ، جهز السلطان الناصر حممدولتأديب امللك هيثوم الثاين. وانتهت هذه احلملة بازام املغول 4هيثوم الثاين،

وتوجه مشاال،  فخرج جيش املماليك من دمشق. م، محلة أخرى ضد مملكة أرمينيا1304/ هـ  703

 5،"وفتحوها باألمان وارجتعوها من األرمن وهدموها إىل األرض وحاصروا تل محدون ودخلوا بالد سيس"

، أن صاحب سيس أراد أن حيتال ويذكر الدواداري 6.ودفع امللك األرميين كل ما تأخر عليه من اجلزية املقررة

هؤالء هم امللوك أصحاب : "على املماليك، وملا انكشف أمره، أرسل رسال إىل قادة جيش املماليك، يقول إن 

] ن[وهؤالء ما كانوا يوافقوين على مصلحة السلطان ومينعواأن بالدي قد خربت، ] ن[القالع وأنتم تعلموا

ودائما حسب الرواية . ، مث ضربت رقاب هؤالء األمراء األرمن"خلي أنت منا للمسلمني] ن[احلمل ويقولوا

                                                            
 .45، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )1
2( Sempad : op. cit., p. 661. 
  .47-46، ص 4، ج املصدر السابق:  أبو الفدا )3
4( D'ohsson : op. cit., T. 4, p. 330.   
  .51، ص 4، ج املصدر السابق:  أبو الفدا )5
  .111، ص 9، ج املصدر السابق:  الدواداري )6
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هو الذي أسرهم وسلمهم ، أن ملكهم هيثوم الثاين ، ملا أدرك صاحب قلعة جنيمةاليت يسوقها الدواداري

وأسلم، . أنا ما بيين وبينكم إال قول ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا: قال لألمراء "للمماليك، أعلن إسالمه  

أنا أتوجه صحبتكم إىل خدمة السلطان وآخذ معي ألف فارس وأفتح للسلطان من ر جاهان : وقال لألمراء 

. 1"حىت نشاور السلطان على ذلك: فقالوا . بكماهلا للمسلمني إىل ابن قرمان، فتكون بالد سيس والروم

  2.فسر به السلطان واألمراء وأكرموه أن صاحب قلعة جنيمة، محل إىل مصر ويذكر املقريزي

فأرسل إليه نائب  3،"احلمل اجلاري به العادة أخر متملك سيس"م، 1305/ هـ  705ويف سنة 

، ولكن امللك األرميين حاول تقدمي رشوة للقائد جيشا، بقيادة سيف الدين قشتمر السلطان يف حلب

فشنوا الغارات على بالد سيس، وبوا وحرقوا كثريا من " 4اململوكي، مقابل عودته إىل البالد، فرفض قشتمر،

ولكن امللك هيثوم، متكن من االستنجاد حبامية مغولية كانت  5".فال يف احملرمالضياع، وسبوا النساء واألط

. ، وبعض الفرنج الذين كانوا يف بالده ومنح كل نفر منهم أمواال، وتصدوا هلجوم املماليكبأطراف بالد الروم

يف حفظ العسكر ومل يكشف أخبار وكان قشتمر املذكور ضعيف العقل، قليل التدبري، مشتغال باخلمر ففرط "

ومل يصل إىل حلب منهم إال القليل عرايا بغري "مما أدى إىل ازام قوة املماليك وتراجعت  6،"العدو واستهان م

                                                            
  .111، ص 9، ج املصدر السابق:  الدواداري )1
  .369، ص 2، ج السابقاملصدر : املقريزي  )2
 .390ص  :نفس املصدر  )3
 .237تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )4
  .390، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
، وهو شاهد عيان كما أنه عاش يقدم الدواداري، شهادة أخرى عن قشتمر؛ 52، ص 4، ج املصدر السابق:  أبو الفدا )6

وكان قشتمر رجال شجاعا عفيا، وكان قوسه سبعني رطال دمشقيا، هذا أقوله باملشاهدة، فإنه كان " معه يف نفس احلي، 
وكان قشتمر له حظ وافر . جارنا يف حارة الباطلية بالقاهرة احملروسة، وكان له ولد امسه أمري عمر، ربينا مجيعا يف حارة واحدة

وكذلك كان جيعل . لعفا والقوة، وكان جيعل البطيخة اخلضرا يف بركة املاء ويكمش بيده منها، فيخرج منها ملو كفهمن ا
. وله عدة أشياء من مثل ذلك، لكن إذا أراد اهللا أمرا بلغه. السفرجلة على راحة كفه ويطعنها بسبابته خيرقها إىل اجلانب اآلخر

  ).132، ص 9ج (". من مخر عفا اهللا عنهوكان عيبه أنه ما كان يكاد يصحى مد
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بن قالوون، بعد أن بلغه خرب  ولكن السلطان الناصر حممد. ووقع الكثري منهم يف األسر، وقُتل قشتمر 1،"خيل

، أنه مقبل على حرب ال قبل له ا، حينها، أدرك هيثوم الثاين. زمية، قرر إرسال أربعة آالف فارس، إىل غزةاهل

فبعث متملك سيس احلمل، واعتذر بأن القتال مل يكن منه وإمنا كان من التتر، ووعده بالتحيل يف إحضار "

  2".األمراء املأسورين

 11بتاريخ  الثاين وجد نفسه وحيدا يف مواجهة املماليك، خاصة بعد وفاة غازانويبدو أن هيثوم 

، واختد لنفسه امسا إسالميا هو حممد وحل يف مكانه أخوه أولغايتو 3م،1304ماي  17/ هـ 703شوال 

ويف عهده خفت حدة العداء بينه وبني املماليك،  4.ربنده، ولكنه اشتهر يف الكثري من املصادر باسم خخدابنده

ومل تذكر املصادر اندالع معارك ضارية بينهما، ماعدا احلصار الذي ضربه اخلان اجلديد على مدينة الرحبة سنة 

/ هـ  715سنة  م، وما قام به املماليك من هجوم على قوة مغولية يف ماردين1312/ هـ  712

                                                            
  .52، ص 4، ج املصدر السابق: أبو الفدا  )1
 .391- 390، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
 .368، ص تاريخ غازان : اهلمذاين )3
مبعىن عبد، " بنده"مبعىن اهللا و " خدا"وخدابنده فهي كلمة مركبة من . كلمة مغولية مبعىن احملظوظ:  أوجلايتو او أولغايتو )4

. تعين غالما أو عبدا، أي غالم احلمار أو راعي احلمري" بنده"مبعىن محار و" خر"كلمة مركبة من : أما خربنده . واملراد عبد اهللا
فابن : خربنده وخدابنده؛ وذهبوا يف ذلك مذاهب شىت : أوجلايتو ذين اللقبني وقد اختلف املؤرخون يف بيان العلة يف تلقيب 

بطوطة يروي أن سبب تسميته خبربنده يرجع إىل أن التتر كانوا يسمون الطفل باسم أول داخل إىل البيت عند والدته، فلما 
. ، وكانوا يسمونه خربنده)مريأي الشخص الذي حيمل األشياء على احل(ولد هذا السلطان كان أول داخل هو الزمال 

والبعض يرجح أن تسميته خبربنده كانت دفعا للحسد وإصابة العني وذلك جريا على عادة املغول الذين خيتارون امسا قبيحا ملن 
، أن السنيني (Howorth)ويقول هوارث . مبعىن اجلهنمي" متودر"قيل عنه مسي يف مبدأ أمره . يتومسون فيهم الصحة واجلمال

سعد بن حذيفة الغامدي، أن . ، ويرى د. عبوا ذه الكلمة وأطلقوها على أوجلايتو للسخرية منه وذلك بعد أن تشيعتال
، تأييدا منهم )عبد احلمار(فسماه املؤرخون الشاميون واملصريون خربنده ) عبد اهللا( أوجلايتو، مسى نفسه حممد خدابنده

وأخذ أولئك املؤرخون بإلصاق كل مة باملغول من ذلك اامهم حبرق . دائهم من املغول اإليلخانينيحلكومة املماليك ضد أع
رجب  ؛ عبد احلليم3، هامش 134، ص 8ج  املصدر السابق،: ابن تغري بردي  :أنظر (. الكتب وبالوثنية رغم إسالمهم

  ).110، هامش 209ص  املرجع السابق،:   حممد ،
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ومل يعد ملك أرمينيا قادرا على حتمل املزيد من الضغوط والضربات، فتنازل عن العرش البن أخيه  1.م1315

  2.وترهب يف أحد األديرة للمرة الثانيةم، 1305سنة  ليون الرابع

  بداية السقوط - 2

  )م1307-1305/ هـ 307-305( ليون الرابع - أ 

 القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر امليالديني، أخذت دولة املغول يف فارس مع اية

 ، وحممود غازانتتحول بسرعة إىل اإلسالم، فتعاقب على حكمها بضع حكام مسلمني، مثل أمحد تكودار

الدعامة الكربى اليت كانت تستند إليها، وهذا ما زاد من  مملكة أرمينيا الصغرىففقدت . وأولغايتو مث بوسعيد

  3.كما شهدت اضطرابات داخلية بسبب التنازع على العرش، وهكذا ساءت أحواهلا داخليا وخارجيا. ضعفها

                                                            
صورة ختتلف متاما عن املصادر يف ، تقدم املصادر األرمينية، اخلان أولغايتو .311-308تاريخ املغول، ص  :طقوش  )1

ر السلطان اململوكي، أكرب أعدائه، كما قدم خدمات جليلة للمسيحيني، وساعدهم على حماولة عتبِاإلسالمية، فهو يف نظرهم، ي
ورمبا . املشايخ والعلماء أثروا عليه، مما جعل موقفه من املسيحيني يتغري يف أواخر أيامه ولكن بعض. استرجاع بيت املقدس

، الصغرى= = ملساعدة مملكة أرمينيا األوربية بضرورة التعاون مع املغول يف إيران والدولكان اهلدف من ذلك، إقناع البابوية، 
يف تلك ) م1305/1314/ هـ 714-704(وقد استدعى البابا كليمنت اخلامس . بيني يف املشرقوما تبقى من الصلي

، وطلب منه وضع تقرير مفصل عن ، الذي كان موجودا آنذاك يف فرنسااألول امللك األرميين هيثوم ايتون، ابن أخاألثناء ه
شارك مع جنوده األرمن يف بعض املعارك ضد املماليك بالتحالف مع املغول، ومن مث فإنه  ألنهفوائد وخماطر التعاون مع املغول، 
/ هـ  307إىل البابا يف  هسلمفكتب هايتون كتابا، و. البسات السياسية يف الشرق األدىنعلى اطالع تام بالظروف وامل

واقترح تنفيذ  .(La Flor des Estoires de la Terre d'Orient)" زهرة تواريخ الشرق"م، وهو حتت عنوان 1307
خطة عسكرية بالتفاهم مع املغول تقضي مبهامجة الصليبيني واألرمن السواحل الشامية حبرا، يف الوقت الذي يهاجم فيه املغول 

إليطايل األصل، الذي أرسله أولغايتو إىل البابا، أن اخلان سيجهز مائيت وروج السفري توماس ا. املماليك برا من جهة الشرق
ألف حصان، ومائيت ألف كيس من القمح ويضعها حتت تصرف مملكة أرمينيا الصغرى إلمداد اجليوش الصليبية حني قدومها 

عيم هذه القوة لطرد املسلمني من األراضي لتد لتخليص األراضي املقدسة، باإلضافة إىل أنه سيقود بنفسه مائة ألف فارس
 .Hayton : op؛ 141-139، ص املرجع السابق:  ؛ هالل316-312تاريخ املغول، ص  :طقوش : أنظر (. املقدسة

cit., p. 238, 242; D'ohsson : op. cit., T. IV, pp. 587-598; Grousset, L'Empire des steppes, pp. 
457-460. Dulaurier : op. cit., pp. 546-547.) 

2( Dulaurier : op. cit., p. 548.  
 .267- 266، ص ودراسات حبوث :عاشور  )3
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إثارم، وبدون حرب، ولعل هذا ما دفع امللك األرميين إىل العمل على كسب رضا املماليك وعدم 

باحلمل، وهو ست ماية ألف  يف ثالث عشر صفر، وصل رسل سيس"هـ ماكان مقررا،  706أرسل سنة 

  1".درهم، وحتف وهدايا، وبغال ومجال ونعال ومسامري عدة أربعني مجال، وماييت وسبعني أسريا من املسلمني

، (Clément V) ني إىل البابا كليمونت اخلامسمينع ليون الرابع من إرسال سفارتولكن هذا، مل 

 يلتمس منه مناشدة ملوك وأمراء الدول األوربية واملغول، تنظيم محلة عسكرية ملساعدة مملكة أرمينيا الصغرى

، أراد امللك األرميين تغيري طقوس للحصول على هذا الدعم من أوربا 2.ضد املماليك واستعادة بيت املقدس

وبالتعاون مع هيثوم الثاين، امللك السابق، . الكاثوليكية الكنيسة األرمينية واإلحتاد مع كنيسة روما

، انعقد جممع ديين يف (Canstantin Brônakordz de Césarée)والكاثوليكوس قسطنطني القيصري 

، حبضور العديد من األعيان واألمراء ورجال الدين، وتقرر فيه تغيري االحتفال 1307مارس  19 بتاريخ سيس

ديسمرب حسب الكنيسة  25جانفي حسب الكنيسة األرمينية إىل يوم  6من يوم  بيوم ميالد املسيح

رمن وأدت إىل وجود ولكن هذه القرارات أثارت غضب األ 4.إضافة إىل تعديالت أخرى 3الكاثوليكية،

  .، وكل األمراء الذين سامهوا يف هذه التعديالتمعارضة قوية ضد امللك ليون الرابع

 صعوبات مع بالرغو وإضافة إىل هذه املعارضة الداخلية القوية، واجه امللك ليون الرابع

(Bilargou)فبىن جامعا يف مدينة . ، وكان قد أسلم وحسن إسالمه، قائد احلامية املغولية املرابطة يف قيليقيا

أمر ببناء جامع، ورمم آخر قدميا يف نفس  وملا انتقل إىل مدينة سيس. ملا قضى شتاءه األول يف هذه املدينة أياس

وقد . ، وأصبح صدى اآلذان يتردد يف مملكة أرمينيا الصغرىاملدينة، مث أمر ببناء جامع ومدرسة يف مدينة أذنة

                                                            
 .146، ص 9، ج املصدر السابق:  الدواداري )1
2( Hayton : op. cit., pp. 242-243. 
3(  Samuel d'Ani : op. cit., p. 465.  
، وتستعمل اخلمر )مع اخلمر(وضع املاء يف الكأس خالل القداس، ألن الكنيسة األرمينية ال تضع املاء يف الكأس املقدس منها  )4

  .).Idem(. الصايف
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عترب قلعة من قالع ضايقت هذه التصرفات امللك األرميين، وأدرك أن نفوذ املسلمني سيزداد يف بالده اليت ت

  1.املسيحية يف املنطقة، وبعدها ستقف مملكة أرمينيا الصغرى معلقة يف اهلواء، وسط حميط إسالمي واسع

من تغيريات يف منطقة  كان ملك األرمن يأمل يف أن ينتبه اخلان املغويل، إىل ما يقوم به بالرغو

، قائد حاميته يف قيليقيا، يف عاصمته ببالد فارس ولكن أمله خاب، بعد أن استقبل أولغايتو. األرمينية قيليقيا

 2.وشد على يديه، معلنا رضاه عن الطريقة اليت يدير ا املنطقة، وعاد من تلك الزيارة وهو أكثر ثقة من قبل

عزم على املكر به، فتقدم بوشاية إىل أولغايتو، يتهم فيها بالرغو باالتصال باملماليك والتنسيق  ولكن ليون الرابع

  3.وحتويلها إىل والية إسالمية خالصة يتوىل هو حكمها معهم ملهامجة مملكة أرمينيا الصغرى

دمها ملصر، وتقدم بوشاية أخرى للسلطان وقد كان امللك األرميين يدفع األموال للمغول مثلما يق

استوىل عليها مجيعا،  بن قالوون، يدعي فيها أنه غري قادر على دفع األموال املستحقة، ألن بالرغو الناصر حممد

عما حدث فعال، فأخربه هذا فأرسل السلطان الناصر، رسوال إىل بالرغو يستفسر . وسريسلها إىل فارس

مبا أقدم  -عن طريق أعوانه يف بالد فارس–مث علم بالرغو  4.املبعوث عن الوشاية اليت وصلت إىل السلطان

  6.ورمبا كان يريد إشعال حرب بني املماليك واملغول 5عليه ملك األرمن،

ه الشر، وصنع له وليمة ودعاه إليها، أن ليون الرابع يسعى للتخلص منه، فأضمر ل وأدرك بالرغو

الدعوة، ومعه هيثوم الثاين،  ومل يكن ملك األرمن على علم بأن بالرغو، اطلع على الوشاية، فلىب ليون الرابع

عندما مدوا أيديهم إىل الطعام أخذم السيوف من كل جانب، فقتلوا عن "و. وأربعني من أمراء وأعيان دولته

                                                            
 .D'ohsson : op. cit., T. IV, p. 533؛ 267، ص ودراسات حبوث :عاشور  )1
2( Idem.  
  .417- 416، ص 2ج  املصدر السابق،: املقريزي  )3
4( D'ohsson : op. cit., T. IV, p. 534. 
 .417، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
 ;Samuel d'Ani : op. cit., p. 466; Héthoum : op. cit., p. 490؛ 417-416، ص 2، ج نفس املصدر )6

D'ohsson : op.cit., T. IV, p. 533-534.  
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وتوىل احلكم بعده،  2م،1307نوفمرب  17/ هـ  707مجادى األوىل  21وكان ذلك بتاريخ  1".رهمآخ

  .، أخ هيثوم الثاين(Ôshin) أوشني

  )م1320-1307/  هـ 720 - 707( أوشني -ب 

انتقاما ألخيه هيثوم  املرابطة يف قيليقيا استهل نشاطه السياسي والعسكري، مبهامجة احلامية املغولية

لتقدمي  ، إىل أولغايتو(Alinakh) ، وأخرجها من مملكة أرمينيا، مث أرسل أخاه أليناخالثاين وعمه ليون الرابع

خيتلف عن سابقيه، يف معتقداته وميله  ومل يكن امللك أوشني 3.بعد ، الذي أعدم فيماشكوى ضد بالرغو

للكنيسة الكاثوليكية، ولذلك واجه معارضة دينية وسياسية شديدة، ولكنه واجهها حبزم وقوة، حيث أعدم 

  4.بعض األمراء ورجال الدين، ونفى البعض منهم إىل جزيرة قربص

مدركا بأن األوضاع السياسية والعسكرية ليست يف صاحله، فقد أحجم  أوشنيوقد كان امللك 

، كما فقد هؤالء السند املغويل بعد التحول الكبري للمغول الغرب األوريب عن تقدمي املساعدة لألرمن يف قيليقيا

عسكرية اململوكية املتواصلة على اململكة، األرمن ومن الناحية العسكرية، فقد أكت احلمالت ال. حنو اإلسالم

وأمام هذه الظروف مل يستطع امللك األرميين أن جياهر بعدائه للمماليك،  5.حىت ضاقت م األرض مبا رحبت

وكان ملتزما بسياسة سلمية جتاههم، و مواظبا على استرضائهم، وحريصا على الوفاء بااللتزامات املفروضة 

يقول أنه مل يقم مبهامجة دولة املماليك، وأن املغول وحدهم يتحملون  ىل نائب حلبوقد كتب إ. عليه

ورمبا كان  6.مسؤولية اإلعتداء، وشفع رسالته دايا مثينة، مع التعهد بإرسال اجلزية املفروضة عليه بانتظام

                                                            
  .417، ص 2، ج املصدر السابق: املقريزي  )1
 .Héthoum : op. cit., p. 490 ؛ 54، ص 4ج  املصدر السابق،:  الفداأبو  )2
3( Dardel Jean : Chronique d'Arménie, Ds. : H. H. C. D. A., T. II, pp. 17-18; Samuel d'Ani : 

op. cit., p. 466. 
4( Samuel d'Ani : op. cit., p. 467. 
 .282تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )5
 .268، ص ودراسات حبوث :عاشور  )6
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لك ينشغل املسلمون فيما بينهم، هدفه من وراء هذه الرسالة إشعال حرب جديدة بني املماليك واملغول، وبذ

  .وينسى املماليك أمر أرمينيا الصغرى

باحلمل على العادة، ومن  وصلت رسل سيس"م، 1308/ هـ  708يف سنة  ويذكر املقريزي

وردت رسل سيس دية، منها "م، 1310/ هـ  710ويف أوائل سنة ". مجلته طشت ذهب مرصع باجلوهر

ويروي  1".طشت ذهب وإبريق بلور مرصع باجلوهر، وكتاب يتضمن اهلناء بالعود إىل امللك، فأجيب بالشكر

بن ليفون صاحب بالد سيس يف إعادة  ترددت الرسل إىل أوشني"م، 1315/ هـ  715يف سنة  أبو الفدا

ويف  2،"وزيادة القطيعة اليت هي االتاوة فزاد القطيعة حىت جعلها حنو ألف ألف درهم البالد اليت جنويب جيحان

 ينقطع عن دفع ما وهذا يدل أن امللك أوشني مل 3،"قدم محل سيس على العادة"م، 1318/ هـ  718سنة 

هو مطالب به، كما يدل أن األرمن مل جيدوا القوة العسكرية اخلارجية اليت كانوا حيتمون ا، ويتحالفون معها 

  .ضد املسلمني

 خالل تلك السنوات، قد أطمع امللك أوشني ويبدو أن سكوت املماليك عن مملكة أرمينيا الصغرى

فامتنع عن دفع  4.يف حماولة التخلص من التزاماته جتاههم، وكان ينتظر مساعدة تصله من ملوك الدول األوربية

م، خاصة وأن بالده كانت متر بأزمة اقتصادية حادة، بفعل اهلجمات املصرية 1320/ هـ  720اجلزية سنة 

ق يرى ضرورة االرتباط بالبابوية والتحالف فري: السابقة، والصراعات الداخلية، اليت قسمت األرمن إىل فريقني 

  .مع الغرب األوريب، وفريق يعارض االنتساب إىل كنيسة روما

                                                            
حممد إىل  ويقصد باهلناء بالعود إىل امللك، عودة السلطان الناصر؛ 455، 421، ص 2املصدر السابق، ج : املقريزي  )1

هـ 709-708( منصب السلطنة للمرة الثالثة، بعد أن ضايقه بعض األمراء فاعتزل احلكم، وعقدت البيعة لبيربس اجلاشنكري
 )..258- 253تاريخ املماليك، ص  :طقوش : أنظر (). م1309-1310/ 
  .76، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2
 .7، ص 3، ج السابق املصدر: املقريزي  )3
 .250، ص املرجع السابق: خاجني  )4
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من  بالقاهرة ، فتشجع على مهامجة قيليقيا وكانت تلك األخبار تتسرب إىل السلطان الناصر حممد

أن اجليش  ويذكر أبو الفدا 1".، ملنعه احلملإىل غزو بالد متملك سيس لشامفكتب خبروج عساكر ا. "جديد

آنذاك  وكان امللك أوشني 2.ضرب حصارا على العاصمة، وأتلف البالد والزراعات، وعاد بغنائم كثرية

وخلفه يف  3مريضا، وملا مسع جوم جيش املماليك على مملكته ازداد مهًّا، مث ذهب ضحية الصراعات الداخلية،

  .احلكم ابنه ليون اخلامس

  )م1341-1320/  هـ 742 -720( ليون اخلامس - ج 

حتت وصاية جملس يتكون من أربعة أعضاء، ورث العرش عن أبيه وعمره مثاين سنوات، فوضع 

، وهو يف نفس الوقت خال امللك ليون اخلامس، وبذلك كان أكثر نفوذا حاكم جورجيوس يرأسهم أوشني

وخالل الفترة اليت  4.وسلطة من األعضاء اآلخرين، وحامت حوله الشكوك، بوضع السم للملك أوشني السابق

شب امللك يف وسطها،  5مسرحا جلرائم دموية كثرية، ، قاصرا، كان بالط سيسا ليون اخلامسكان فيه

م، حىت بادر بقتل زوجته 1329/ هـ  729وتشبع بروحها، وما أن انتهت الوصاية واستلم سلطته سنة 

بق، الذي مزق الشعب األرميين إىل طوائف ، كما نشأ يف ظل الصراع الديين املذهيب السا6وأبيها وعمها

  7.وفرق

                                                            
  .25، ص 3، ج املصدر السابق: املقريزي  )1
  .88، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2
 .Dédéyan : op. cit., p. 341 ؛نفسه )3
 .Dardel : op. cit., p. 950؛ 263ص  املرجع السابق،: املدور  )4
 هقتلك اله للعديد من األعيان واألمراء،قد اشتهر مبؤامراته، واغتيشهرة سيئة بني األرمن، ف -ى امللكالوصي عل-  أوشنينال  )5

 Amaury de)دو لوزينيان  أخت امللك أوشني سابقا، وهي يف نفس الوقت أرملة عموري خنقا، األمرية إيزابيل

Lusignan)أمري صور ، (Tyr)؛ 252خاجني، ص : أنظر . ، وحاول قتل أبنائهاDardel, T. II, p. 19,24.  
  .الوصي على العرش ، وأبوها هو أوشني(Alix)زوجته األوىل هي أليكس  )6
 .242-241ص  املرجع السابق،: ؛ املدور 53املرجع السابق، ص : خاجني  )7
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للضغط أكثر  ، مما دفع بالسلطان الناصر حممدوكانت أخبار هذه األحداث السيئة تصل القاهرة

انقضت،  اهلدنة اليت كانت بني السلطان وبني صاحب سيس"على األرمن، وتوفرت له الفرصة املناسبة، وهي 

فامتنع السلطان من ذلك وطلب منهم عدة قالع، . فسأل صاحب سيس جتديد هدنته على ما كانت عليه

مث بذلوا بعضها فلم يوافق كانت قد أحدثت يف األيام املنصورية احلسامية كما تقدم، فتوقفوا عن إعطائها، 

  1.فأغاروا ومكثوا فيها سبعة عشر يوما ".السلطان على ذلك، وجرد هذه العساكر، ودخلوا إىل بالد سيس

 ، حيث تويف أولغايتوتطورات سياسية، مل تكن يف صاحل مملكة أرمينيا الصغرى وعرفت بالد فارس

، )م1335-1317/ هـ  )717-736ادر خان  2م، وخلفه إبنه أبو سعيد1317/ هـ  717سنة 

وجرت مفاوضات بينه وبني السلطان . الوصاية عليه وكان يف الثانية عشر من عمره، وتوىل األمري جوبان

م، ويعترب هذا الصلح نقطة حتول يف العالقات بني 1320/ هـ  720، انتهت بعقد صلح سنة الناصر حممد

دوليت املماليك ومغول فارس، إذ هدأت األمور بني الدولتني بعد ذلك، ومل تندلع بينهما حروب طاحنة، 

، من وقد أدى هذا الصلح إىل إخراج الدولة املغولية يف إيران 3.كتلك اليت شهدها القرن الثالث عشر امليالدي

ا جعل اململكة األرمينية فعال معلقة يف اهلواء، وسط حميط الصراع بني املماليك واألرمن ووضعها على احلياد، مم

  .إسالمي واسع، تواجه وحدها اآللة اململوكية

وملقاومة الضغط اململوكي، كتب الوصي على العرش وامللك ليون اخلامس إىل البابا حنا الثاين 

، يلتمسان مساعدة عاجلة من )م1334-1316/ هـ 716-735( (Jean XXII) والعشرين

                                                            
اية األرب يف فنون األدب، حتقيق، مفيد قمحية وآخرون، دار الكتب ) : بن عبد الوهاب شهاب الدين أمحد(النويري  )1

  .249، ص 32ج . 2004العلمية، بريوت، 
، ال يعمل فيه اإلعراب ألنه اسم وليس كنية، ولكنه ، والصواب بوسعيدورد يف بعض املراجع أن من اخلطأ تسميته أبو سعيد )2

ورد باسم  يف املصادر املتأخرة مثل املقريزيو، "أبو سعيد"، والدواداري والنويري باسم ورد يف املصادر املعاصرة مثل أبو الفدا
: ؛ الدواداري 81، 4املصدر السابق، ج : أبو الفدا : أنظر ( ".سعيدبو"باسم  فذكرهابن تغري بردي  ، أما"أبو سعيد"

؛ 6، ص 3املصدر السابق، ج : ؛ املقريزي 219، ص 32املصدر السابق، ج : ؛ النويري 289، ص 9املصدر السابق، ج 
  .).6، هامش 44املرجع السابق، ص : ؛ صبحي عبد املنعم حممد 170، ص 9ج : ابن تغري بردي 

  .274- 273تاريخ املماليك، ص  :؛ طقوش 51العصر املماليكي، ص  :عاشور  )3
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املسيحيني، ولكنه أجاما بأن ملوك الدول األوربية مشغولون حبروم، وال يستطيعون تقدمي املساعدة املطلوبة 

  1.للمسيحيني يف الشرق، وأرسل قوة صغرية إىل قيليقيا

أخبار هذه االتصاالت، وأن ملك أرمينيا يسعى  ،وملا وصلت إىل مسامع السلطان الناصر حممد

، بادر فورا إىل إرسال محلة عسكرية كبرية إىل بالد األرمن، لتكوين حتالف بني الدول األوربية ضد مصر

 -وهو شاهد عيان- ويتحدث النويري. م1322/ هـ  722سنة  ، لفتح ثغر آياسبقيادة نائبه على حلب

وكان سبب إرسال هذه اجليوش أن السلطان كان قد أرسل األمري بدر الدين : "عن أسباب هذه احلملة فيقول

يف سنة إحدى وعشرين وسبعمائة،  رسوال إىل متملك سيس -أحد األمراء بطرابلس–بن احلاج أيب بكر  حممد

وأخذ منه القطيعة املقررة على بالده، وهي ألف ألف درهم ومائتا ألف درهم فضة حجر، واملقرر من فتوجه 

اخليل والبغال وتطابيق النعال واملسامري وغري ذلك، وجهزها إىل األبواب السلطانية من غري عهد وال عقد، وال 

ب السلطانية أنه ملا توجه إىل سيس اجتمع تقرير هدنة، فأخربين األمري بدر الدين املذكور عند وصوله إىل األبوا

مبتملك بالد األرمن وهو صغري يكون عمره حنو مثاين سنني، مجع متملك بالد سيس أكابر مملكته وحضر 

. خليفتهم بزعمهم واستشاروه يف إرسال القطيعة قبل تقرير اهلدنة واليمني، فأشار عليهم بدفعها، وإطفاء الثائرة

مجعهم دخلوا حتت طاعته وانتسبوا إىل غلمانيته وعبوديته، وخلعوا طاعة من سواه من وتعريف السلطان أم بأ

وسألوا مراحم السلطان، وبذلوا له الرغبات، فكان مما عرضوه على الرسول املذكور أن قالوا له . التتار وغريهم

نسان دينارين حىت على إن اختار السلطان أن يقامسنا على متحصل البالد، وأن يقرر علينا اجلزية عن كل إ: 

رأس امللك فمن دونه فعلنا ذلك، ويرسل إلينا نوابه يستخرجون ذلك، وإن أحب أن يسلم إىل نوابه ما هو 

قاطع ر جهان مما يلي اململكة احللبية من القالع والبالد فعلنا ذلك على أن يضع عنا يف مقابله هذه القالع 

                                                            
1( D'ohsson : op. cit., T. IV, p. 660-661. 
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الل هذه الرواية أن األرمن قد استسلموا لقدرهم مع املماليك، ويبدو من خ 1".واألعمال ثلث املال املقرر

  .وأدركوا أم بدون محاية خارجية، ولذلك مل يقدموا اجلزية فحسب، بل عرضوا على السلطان بعض قالعهم

ليطالبهم بتسليم البالد والقالع "وبعد سنة عاد مبعوث السلطان من جديد يف مقدمة اجليش، 

، فإن سلموها تسلمها نواب السلطان، وكف العسكر عنهم، وإن شغبوا أو توقفوا وتقرير اهلدنة على ذلك

ومبا أن األرمن راسلوا البابا سرا، وكانوا ينتظرون جندة تصلهم، تراجعوا عن  2".أدخل العسكر إىل بالدهم

وضرا باجملانيق ودمي ما ، مث حماصرة قلعتها عرضهم السابق، مما أدى جبيش املماليك إىل دخول مدينة أياس

، وحملاصرة مملكة أرمينيا من كل اجلهات، حث السلطان الناصر حممد 3.قدروا على دميه من قالع أخرى

، يف الوقت ، على مهامجة بالد األرمن من الشمال، حاكم بالد الروم(Timourtasch) األمري تيمورتاش

وقد متكن هذا األمري من الدخول إىل العاصمة . الذي اجم فيه القوات اململوكية هذه البالد من اجلنوب

  4.، مث عاد إىل بالد الروم، يسوق أمامه العديد من األسرى األرمنسيس

، اتصاالته مبلوك الدول األوربية، حيثهم على إرسال يف هذه األثناء، واصل البابا حنا الثاين والعشرين

، وأمر بإقامة الصلوات يف كل الكنائس ومجع التربعات خلدمة من املال والرجال ململكة أرمينيا الصغرى

وجه رسالة حتمل تاريخ  مث. اخلامس يريدون محل الصليب، ومتكن فعال من إرسال مبلغ ضخم إىل امللك ليون

إىل اعتناق املسيحية، وذكره بالعالقات الودية بني  م، دعا فيها صراحة اخلان أبا سعيد1322جويلية  12

 وأرسل له رسالة ثانية من أفينيون. البابوية وأسالفه، وطلب منه إرسال سفرائه، واالتصال مبلك فرنسا

(Avignon)من أرمينيا الصغرى وملوكها، ) املشرِّف(جويلية، ذكَّره فيها مبوقف أسالفه  13 تاريخ، ب

ولفت إنتباهه، إىل أن األرمن كانوا حلفاء دائمني ألسالفه، ضد عدوهم . ومساعدم للمسيحيني بالشرق

                                                            
 .28، ص 33ج  املصدر السابق،: النويري  )1
  .نفسه )2
 .30- 29، ص 32يذكر النويري تفاصيل كثرية تتعلق ذه احلملة، ج ؛ 91، ص 4املصدر السابق، ج :  أبو الفدا )3
 .Samuel d'Ani : op. cit., p. 467؛ 283تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )4
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إرسال جندة  املسلمني، وأنه من العدل أن يناصرهم ضد املماليك الذين خربوا بالدهم، وناشده: املشترك 

  1.سريعة للملك ليون اخلامس

مل يعد يف حاجة للتحالف  2مل يرد أبا سعيد على سفارة البابا، ألنه بعد عقد الصلح مع املماليك،

تلقى  ولكنه استجاب لنداء البابا حبماية األرمن، خاصة بعد أن. مع الغرب ضد هؤالء، كما كان يريد أسالفه

 طلبا باملساعدة من قبلِ امللك األرميين، فأرسل جيشا تعداده عشرون ألف جندي، كما اتصل بسلطان مصر

ولكن قبل وصول القوات املغولية، كان جيش املماليك قد  3حيثه على عقد صلح مع امللك ليون اخلامس،

، وبعد أن أجنز مهمته، قفل عائدا ، وغنم غنائم وافرة، وأضرم النار يف مدينة أذنةوفتح ثغر أياس اجتاح قيليقيا

  4.إىل دياره

م، 1323ماي  26/ هـ  723مجادى األوىل  20بتاريخ  وبعد هزمية األرمن، وصل إىل القاهرة

بن قالوون، حتمل له اهلدايا، وكان على رأسها  سفارة أرسلها ليون اخلامس، إىل السلطان الناصر حممد

، ومعه أم امللك وعدد من األمراء، (Constantin de Lampron) الكاثوليكوس قسطنطني دو لومربون

بوه بالكف عنهم، وعرضوا مث سألوا مراحم السلطان وطال 5،"واعتذر الرسول عما كان من متملك سيس"

                                                            
 .D'ohsson : op. cit., T. IV, pp. 662-663؛ 142املرجع السابق، ص : هالل  )1
 .220 ، صالرابعأنظر بنود هذا الصلح يف امللحق  )2
إلبرام صلح مع املماليك،  اًجتاه املماليك، فهو ميد يد أبو سعيد مل أجد تفسريا واضحا هلذه السياسة املزدوجة اليت اتبعها )3

وال يوجد بني بنود املعاهدة اليت أبرمت بني الطرفني، ما ينص صراحة أو يشري . وباليد األخرى يرسل جيشا ملساعدة أعدائهم
أن  ويبدو .هذه الشروط كاملة أورد املقريزي وقد. أحدمهاإىل اإلمتناع عن التحالف مع دولة أخرى، تكون يف حرب ضد 

يريد توكيد الصلح باحللف  منه جتاه أرمينيا، فأرسل رسله يف العام التايل إىل مصر بدراخلان أبا سعيد أحس باخلوف نتيجة ملا 
ليهم إ م، فأحسن1322جويلية  1/ هـ  723مجادى الثاين  14يف  باإلضافة إىل الكتابة، ووصلت الرسل إىل القاهرة

حممد  السلطان وأكرمهم وأجلسهم يف جملسه وأدوا الرسالة، وكان مضموا توكيد الصلح واحللف على ذلك، مث أرسل الناصر
: املقريزي : انظر (. ت بني الطرفنيبدوره رسوال إىل أيب سعيد ليحلف على انتظام الصلح وإطفاء نار احلرب وكف الغارا

 .).220؛ امللحق الرابع، ص 31، ص 33ج  املصدر السابق،:  ؛ النويري61 ،29، ص3، ج املصدر السابق
 .D'ohsson : op. cit., T. IV, p. 664-665؛ 331- 330تاريخ املغول العظام، ص : طقوش  )4
  .63، ص 3، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
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، وأن عليه أن يدفعوا مليون ومائيت ألف درهم كل سنة، كما طلبوا منه أن يسمح هلم بإعادة بناء ميناء أياس

ولكن السلطان الناصر رفض العرض األخري، إال أن يدفعوا . يعطوه نصف مداخيله من املكوس اليت جيمعوا

للتوسط لدى السلطان والشفاعة فيهم، فاكتفى  مث وصلت رسل أبو سعيد. ألف درهمعن امليناء وحده مثامنائة 

بقبول اجلزية وإبرام هدنة مدا مخسة عشر سنة، وأن يقسم امللك األرميين على عدم إرسال السفارات أو 

ى عمارة ثغر آياس، وأعيدوا إىل ومل حتصل املوافقة عل" 1.الرسائل للدول األوربية طلبا للمساعدة ضد املماليك

حنو موانئ  وكان هدف السلطان املنصور حممد من ذلك، هو حتويل التجارة يف شرق البحر املتوسط 2".بالدهم

  .، ويدخل ذلك يف احلرب االقتصادية اليت كانت بيت األرمن واملماليكمصر

تعيش على  ماهو مقرر عليه كل سنة، وكانت مملكة أرمينيا الصغرىواستمر امللك األرميين يف دفع 

وقع الصراعات الداخلية، فكثرت املؤامرات واالغتياالت بني أفراد األسرة احلاكمة، وازداد معها نفوذ الوصي 

مؤامرة لقتله متهما إياه بإثارة الفتنة م، دبر ليون اخلامس 1329/ هـ  729ويف سنة . على العرش، أوشني

، وأرسل رأس بني املماليك واألرمن، فقتله مع أخيه، وقطع رأسيهما، فأرسل رأس أخيه إىل أيب سعيد يف فارس

 سيسفلبس صاحب "، فأرسل السلطان له خلعة وسيفا وفرسا، أوشني إىل الناصر حممد بن قالوون، يف القاهرة

هـ  735ويف سنة  3".اخللعة وشد السيف وقبل األرض وركب الفرس املتصدق به عليه وقويت نفسه بذلك

عائدا إىل بالده،  م، اعترض حوايل مخسمائة فارس أرميين، طريق أحد أوالد قرمان وهو يعرب قيليقيا1334/ 

فأمر السلطان نائبه . حبمايته وتبليغه مأمنه هم السلطان الناصر حممدحتت محاية أربعة أمراء من املماليك، كلف

حبلب بتجهيز اجليش، وإرساله إىل سيس، فأسرع امللك األرميين بتقدمي االعتذار، وإرسال اهلدايا، مدعيا بأنه  

رسل امللك أيب سعيد وشفعوا  مث حضر... وإمنا هؤالء كبار األرمن غلبوا على رأيه، "غري راضٍ عما حدث، 

ولوال ذلك لكان جعل . فقبل موالنا السلطان شفاعتهم على عوايد إحسانه وعظيم امتنانه. يف صاحب سيس

                                                            
  .Samuel d'Ani : op. cit., p. 467; D'ohsson : op. cit., T. IV, p. 665؛ 255ص  املرجع السابق، :خاجني  )1
 .47، ص 33ج  املصدر السابق،: النويري  )2
 .254ص  املرجع السابق،: خاجني : ل هذه احلادثة أنظر أيضا حو. 99، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )3
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أصبح تابعا لسلطان املماليك  وتدل هذه احلوادث أن ليون اخلامس 1،"ديارهم خراب، وسكاا البوم والغراب

  .وحريصا على استرضائه

ولكن األرمن شوكة يف حلق اإلسالم واملسلمني، فيتظاهرون بالوالء، ولكنهم مستغلي فرص، 

ينتظرون دائما بروز قوة كربى ليتحالفوا معها، وحيتموا ا، أثناء مهامجتهم للمناطق احلدودية مع املماليك، 

، أن قام امللك م1331/ هـ  732وحدث يف سنة . ولذلك فإن السياسة السلمية معهم ال تدوم طويال

، مبحاولة بعث احلروب الصليبية من جديد، (1350‐1328)  (Philippe VI)الفرنسي فيليب السادس

هذه احلملة، وأحل على تقدمي املساعدة  (Jean XXII) (1316‐1334) وبارك البابا يوحنا الثاين والعشرين

مث . أوال، وما لبث أن تالشى هذا املشروع عقب وفاة البابا ، وأن يكون هدفها مصرململكة أرمينيا الصغرى

‐1342) حيث استقبله البابا بنوا الثاين عشر م، إىل أفينيون1336/ هـ 737توجه امللك الفرنسي سنة 

1334)  (Benoît XII)يج، وسلمه الصليب حملاربة املسلمني وابتهج ليون اخلامس هلذه . ، باحتفال

يته للسلطان الناصر ، معتقدا أا الفرصة اليت ختلصه من تبعالتحركات، فكاتب البابا سرا، وتعلق بشعرة فرنسا

  2.واستعاد بعض القالع ، فامتنع عن دفع اجلزية، وأرسل جيوشه ملهامجة املناطق احلدودية مع بالد الشامحممد

ولكن أنباء هذه احلملة، كانت جمرد محل كاذب، ألن امللك الفرنسي مل يغادر بالده، بسبب توتر 

، ألن شعرة فرنسا وأكرب خاسر يف فشل هذه احلملة، هو ملك أرمينيا الصغرى. واجنلترا فرنساالعالقات بني 

تقطعت به، ووجد نفسه يلهث وراء السراب، ووحيدا يف مواجهة القوات اململوكية اليت هامجت بالده مرة 

أن تكفور نقض اهلدنة بقبضه على "السبب يف ذلك، و. م1337ماي  3/ هـ  737شوال  2أخرى بتاريخ 

وإذا كانت أخبار احلملة  3".فلم يعلم خربهم وقطع احلمل املقرر عليه عدة مماليك وإرساهلم إىل مدينة آياس

                                                            
  .399- 397، ص 9ج  املصدر السابق،: الدواداري  )1
؛ 285تاريخ املماليك، ص  :؛ طقوش 271ودراسات، ص  ؛ عاشور، حبوث255ص  املرجع السابق،: خاجني  )2

Rousset Paul : Histoire des croisades, Payot, 1978. pp. 279-280. 
  .218، ص 3ج  املصدر السابق،: املقريزي  )3
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الصليبية السابقة، جعلت امللك األرميين يبتهج ويرى فيها األمل للتخلص من تبعيته للسلطان، فإن محلة 

مل  اليك هذه املرة جعلته يرتعش، فبادر إىل إرسال رسله يف البحر إىل دمياط، ولكن السلطان الناصر حممداملم

يأذن هلم بالقدوم عليه ألم خالفوا األعراف الدبلوماسية، ومل يتصلوا جبهة االختصاص، وأخربهم أن األصول 

وأرسل ليون اخلامس هدية إىل نائب  1.حبضورهم، فعاد الرسل إىل سيس تتطلب منهم أن يعلموا نائب الشام

الشام، وسأله منع العسكر من بالده، وأنه مستعد لتسليم مجيع القالع اليت تقع وراء ر جهان للسلطان، مث 

إىل تسليم  واضطر ليون اخلامس 2.، ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهمقدم رسول األرمن من دمشق

مث  3".وكربا واهلارونية وسرفندكار وآياس وباناس وجنيمة والنقري القالع اليت هامجها مؤخرا، وهي املصيصة

  4.لشامونائب دمشق وغريمها من أمراء ا عني السلطان نوابه عليها، وأقطع أراضي سيس لنائب حلب

، منذ ذلك التاريخ، يف حالة تبعية تامة وفعلية لسلطنة املماليك، وكتب غدت مملكة أرمينيا الصغرى

وهذا فتح اشتمل على فتوح وترك ملك األرمن جسدا بال روح خائفا على : "، عن هذه احلملة قائال أبو الفدا

وحكم على كبري أناسهم  5فياله فتحا كسر صلب الصليب وقطع يد الزنار... الق ما بقي بيده على اإلط

إعفاء مملكة أرمينيا الصغرى من دفع  مث قرر السلطان الناصر حممد 7".باخلفض على اجلوار 6املزمل يف جباده

اخلراج املقرر عليها ملدة ثالث سنوات، وأبرم مع ملكها هدنة ملدة عشر سنوات، شفقة بأهلها، بعدما ملس ما 

                                                            
 .272ودراسات، ص حبوث : عاشور  )1
  .272، ص ودراسات حبوث :عاشور ؛ 119، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )2
 .نفس املصدر )3
 .286- 285تاريخ املماليك، ص  :طقوش  )4
عاشور : أنظر (. زنانري، وهو حزام أو وشاح يشد به على الوسط، متيز بلبسه أهل الذمة يف العصور الوسطى همجع: الزنار  )5
 ).308املنجد يف اللغة واألعالم، ص  ؛406 صالعصر املماليكي، : 
  )..26املنجد يف اللغة واألعالم، ص (. ثوب خمطط: البِجاد مجع بجد  )6
 .119، ص 4ج  املصدر السابق،:  أبو الفدا )7
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حل ببالدهم من خراب، وأقسم ليون اخلامس على عدم مراسلة الغرب األوريب، وعدم قبول أية مساعدة تأتيه 

  1.من اخلارج

ألن البابا ، عاد امللك األرميين إىل االتصال سرا بالبابا ومبلوك الدول األوربية، وبعد ثالث سنوات

وقد ترتب عن هذه . امللك األرميين يف حلٍ من القسم الذي بينه وبني املماليك، جعل بنوا الثاين عشر

امللك وبعض األمراء، وهم يرون ضرورة قسم ميثله . االتصاالت انقسام األرمن على أنفسهم إىل قسمني

إرسال الرسائل والسفارات إىل الدول األوربية للحصول على الدعم املادي والعسكري، ولن حيصل مواصلة 

 وقسم آخر، ميثله الكاثوليكوس يعقوب الثاين .ذلك إال بتطبيق طقوس وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية

(Jacques II) ، وبعض القساوسة، وهم يرون أنه ال طائل من مراسلة الدول الغربية، ومل يتحصلوا على أي

   2.مساعدة حقيقية منهم، بل بسببهم تعرضت أرمينيا إىل هجوم املماليك، وأصاا اخلراب

ويبدو أن هذا الصراع قد اختذ طابعا سياسيا، ولكنه يف الواقع صراع ديين أو مذهيب، قسم سكان 

  .إىل حزبني، كل منهما يعمل ضد اآلخر قيليقيا

وهو ميثل اجتاه السلطة احلاكمة، . املتأثر واملرتبط مبذاهب وطقوس الغرب األوريب: احلزب الالتيين 

  .وبلغة العصر هو احلزب احلاكم

وهو  الذي يدعو إىل التمسك بالتقاليد واملمارسات القدمية للكنيسة الوطنية،: احلزب األرميين 

  3.احلزب املعارض، وميثل عامة الشعب،

                                                            
 .286تاريخ املماليك، ص  :؛ طقوش 273ص  ،ودراسات حبوث :عاشور  )1
 : .Dulaurier : Continuation et fin de l'histoire de la petite Arménie, Ds؛ 256-255ص  :خاجني  )2

R. H. A. D. A., T. I, p. 701. 
3( Idem. 
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، وخالل هذا وملا اشتد الصراع بني الطرفني، قام امللك األرميين بعزل الكاثوليكوس، يعقوب الثاين

أوت  28/ هـ  742ربيع األول  15الصراع، الذي زاد البالد تدهورا، مات امللك ليون اخلامس بتاريخ 

  1.بالده ضعيفة وممزقة، ومل يترك وراءه ابنا ذكرا أو أخا يرث العرش من بعدهم، تاركا 1341

  )1375-1341( حتت حكم عائلة لوزنيان أرمينيا الصغرى - 3

، غري أنه اعتذر عن (Guy de Lusignan)" غي دو لوزنيان"أوصى ليون اخلامس، باحلكم لـ 

، وتلقب باسم قسطنطني (Jean de Lusignan)قبول هذا التكليف، فقرر األمراء تتويج أخيه يوحنا 

، ابن (Tyr) ، أمري صور(Amaury de Lusignan)دو لوزينيان  ويوحنا هذا هو ابن عموري 2.الثالث

، ابنة ليون (Isabelle) أما أمه فهي إيزابيل). 1284-1267( ، ملك قربص (Huges III) هوج الثالث

وبذلك انتقل عرش  3.األول، فهي إذن عمة امللك ليون اخلامس ، وأخت أوشني)م1289-1269( الثالث

، ومبا أا من أصول فرنسية فهي تطبق تعاليم وطقوس إىل آل لوزينيان من آل هيثوم مملكة أرمينيا الصغرى

  .الكنيسة الكاثوليكية

  

  

                                                            
اخلامس  تذكر بعض املراجع أن ليون .Dulaurier : Continuation, p. 702؛ 256ص  املرجع السابق،: خاجني  )1

ص  املرجع السابق،: ؛ بوعمامة 242املرجع السابق، ص : املدور : أنظر (. تعرض الغتيال من طرف بعض األمراء األرمن
 .Dulaurier : op. cit., p. 702, note, n° 5؛ 214

- 1192( (Gui de Lusignan) حكم غي دو لوزينيانأسرة فرنسية، كان هلا دور يف احلروب الصليبية، : لوزنيان  )2
ومبساعدة . ، مث أطلق سراحه1187يف حطني  األيويب هزمه وأسره صالح الدين م،1186، مملكة بيت املقدس سنة )1194

وحكم . م1489و  1192بني  واستمرت ساللته يف حكم هذه اجلزيرة ، نصب ملكا على قربصريتشارد األول ملك اجنلترا
  .)2897، ص 6املوسوعة العربية امليسرة، ج (. م1375-1342فيما بني  فرع من األسرة أيضا مملكة أرمينيا الصغرى

بنات، من أبنائه امللك  أبناء وثالث 7 -األول ابن هيثوم- الثالث ف امللك ليونخلَّ؛ 226-225السابع، ص  انظر امللحق )3
 (Ritha)وريتا  ، والبنات هن إيزابيلوهو أب امللك ليون اخلامس ،األول وامللك أوشني ،الثالث وروسوامللك ث ،هيثوم الثاين

 ;Dulaurier : Note Préliminaire Ds. : R. H. C. D. A., T. I, p. 544: أنظر ( .(Théophano)وتيوفانو 
Héthoum : op. cit., p. 490, note n° 2; Dardel : op. cit., p. 18.   
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  ) :م1342- 1341( قسطنطني الثالث – أ

كثريا بالشؤون اخلارجية للمملكة، وغرق يف الصراع الديين وحماولة فرض  يهتم قسطنطني الثالث مل

طقوس الكنيسة الكاثوليكية بالقوة على األرمن، ومعاملتهم باحتقار، وإبعادهم من املناصب اإلدارية 

، مما أدى إىل نفور األرمن منه، مث اغتياله على يد واعتمد يف سياسته على تقريب الالتني والفرجنة. والعسكرية

   1.ملكا م، وتعيني أخيه غي دو لوزينيان1342كبار األرمن سنة 

ومل تذكر املصادر العربية أو األرمينية اندالع حروب بني املماليك واألرمن خالل هذه الفترة، 

اجلديد يف تأدية فروض الطاعة جتاه املماليك، وكذلك انشغال هؤالء ورمبا يعود ذلك إىل استمرار امللك 

م، 1341جوان  5/ هـ  741ذي احلجة 20بتاريخ  إذ تويف السلطان الناصر حممد. بشؤوم الداخلية أيضا

ت يف أيام حكمه عدة خالفات ، وظهر)م1341-1340/هـ742-741(وخلفه ابنه سيف الدين أبو بكر

ونصب األمراء أخاه عالء الدين . بني األمراء، وعمت الفوضى، مما أدى إىل عزله بعد ثالثة أشهر من احلكم

 مث نصب شهاب الدين امحد. وعمره ست سنوات، وخلع بعد مخسة أشهر) م1341/هـ742( كجك

، ومل يلبث أن خلع هو اآلخر بعد شهرين من احلكم ونصب أخوه عماد الدين )م1342/ـه742-743(

  2)...م1345-746/1342-743( إمساعيل

  

  

                                                            
تذكر بعض املراجع أن ؛ .Dulaurier : Continuation, p. 705؛216-215ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )1

: أنظر (. ، ثالثة أشهر قبل وفاة أخيه امللك غيم1344أوت  17مل يقتل ولكنه مات حتف أنفه بتاريخ  قسطنطني الثالث
Kohler : op. cit., p 21, note n° 5.) 

حممد، أصيب البالط اململوكي والدوائر احلاكمة يف الدولة بفساد شديد، وقد حكم خالل الفترة  بعد وفاة السلطان الناصر )2
ورغم ذلك فقد ظلت دولة . البالغة ثالثة وأربعني عاما اثنا عشر سلطانا، مبعدل ثالث سنوات ونصف حلكم السلطان الواحد

مملكة أرمينيا  وأن تواجهن جتابه أي عدوان خارجي، املماليك مهيبة اجلانب على الصعيد اخلارجي وأتاحت هلا قوا بأ
 )..312-299تاريخ املماليك، ص  :طقوش : انظر (. الصغرى
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  ) :م1344-1342/ هـ  745-743( غي دو لوزينيان – ب

ورث غي دو لوزينيان العرش وأرمينيا الصغرى تعاين من تدهور أحواهلا تدهورا خطريا، األمر  

خرجت "م، 1243/ هـ  744يف حوادث سنة  وذكر املقريزي 1.الذي جعله يرفض دفع اجلزية املقررة

حلرب أهلها من األرمن ملنعهم اخلراج، وأثروا يف أهل سيس  ومحاة وطرابلس إىل جهة سيس عساكر حلب

عندما أدرك امللك األرميين أنه عاجز عن املقاومة، فر جبلده، وجلأ إىل قلعة حصينة، ومل يغادرها . 2"آثارا قبيحة

 (Edouard III) ادوار الثالث مث كتب رسالة إىل ملك اجنلترا. إال بعد أن خرج جيش املماليك من بالده

 ، طلب فيها املساعدة العسكرية واملالية، وأرسل سفارة إىل البابا كليمونت السادس)1327-1377(

(Clément VI) )1342-1352(فقام هذا األخري بتوجيه طلب إىل ملك اجنلترا وإىل . ، لنفس الغرض

، يرجو منهما الرأفة والشفقة على أخيهما )1328-1350( (Philippe VI) ، فيليب السادسملك فرنسا

ومل يتخل الزعيم الروحي للمسيحيني عن سياسة املساومة والضغط على األرمن،  3.الذي يواجه خطرا خارجيا

وإىل رجال الدين فيها، يطلب منهم إصالح الكنيسة  حيث أرسل رسالة أخرى إىل ملك أرمينيا الصغرى

األرمينية لتصبح متطابقة مع الكنيسة الرومانية، ووعد امللك األرميين مبساعدات ضخمة، إن متكن من حتويل 

ومل جتد مملكة أرمينيا من ملوك  4.األرمن إىل الكنيسة الكاثوليكية، فأجابه بأنه لن يدخر جهدا لتحقيق ذلك

ألوربية إال الوعود، ويئس امللك من وصول املساعدات، فأرسل إىل السلطان الصاحل إمساعيل، يستعطفه الدول ا

وجلأ إىل سياسة الترغيب والترهيب إلرغام األرمن على  5".بأن بالده خربت، فسومح بنصف اخلراج"ويقول 

ومل تكن هذه  6.م1344نوفمرب  17/ هـ  745رجب  11ترك مذهبهم، مما أدى إىل اغتياله بتاريخ 

                                                            
1( Dardel : op. cit., p. 22.  
  .402، ص 3، ج املصدر السابق: املقريزي  )2
3( Dulaurier : Continuation, p. 706. 
4( Dardel : op. cit., p. 26.  
  .17، ص 4، ج املصدر السابق: املقريزي  )5
 .Dardel : op. cit., p. 27, 30, 31؛ 216ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )6
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قتلت األرمن ملكهم كنداصطبل الفرجني كان علجا ال : "يقول  األنباء خافية على املماليك، إذ كتب أبو الفدا

   1."يداري املسلمني فخربت بالدهم وملكوا مكانه

  )1362- 1344( الرابعقسطنطني  – ج

،وكل ما  أن األرمن كانوا يرفضون سياسة اإلدماج مع كنيسة روماتدل هذه االغتياالت على 

كانوا يطمحون إليه من مراسالم للبابا ومللوك الدول األوربية، هو البحث عن حتالف سياسي أو قوة سياسية 

، قد صرفوا جهودهم وأدرك كبار األرمن وأمراؤهم، أن آل لوزينيان. تضمن هلم حق البقاء وسط جريان أقوياء

. لربط الكنيسة األرمينية بالكنيسة الكاثوليكية، بدال من االهتمام بالدفاع عن حدود مملكة أرمينيا الصغرى

  .2، إىل تتويج قسطنطني الرابعفلجؤوا بعد اغتيال غي دو لوزينيان

بإقالة الالتني، واألجانب  ولتهدئة األوضاع الداخلية يف مملكة أرمينيا، قام قسطنطني الرابع

الكاثوليك من املناصب احلساسة، ووىل مكام رجاال أرمن، مما جعله قبلة الرأي العام األرميين وتطلعاته، 

، كيم واحلذر، وعمل على احتاد الكنيسة األرمينية مع كنيسة روماولذلك وصفته املصادر األرمينية بامللك احل

  3.دون أن حياول فرض ذلك بالقوة

أما خارجيا، فقد اتبع سياسة مزدوجة، حيث أسرع لدفع اجلزية املقررة للمماليك، وتنازل هلم عن 

ة اليت عاشتها اململكة آنذاك، تستدعي إرسال سفري وكانت األوضاع الدينية والسياسي 4.وأذنة مدينيت طرسوس

 (Constance Carsilly) م، أمني سره كونستانت كارسيلّي1346، فأرسل امللك األرميين سنة إىل أوربا

                                                            
  .145، ص 4ج  املرجع السابق،:  أبو الفدا )1
 Maréchal)رئيس جملس األمراء األرمن (Baudouin seigneur de Nigrin) بدوين كان أبوه  : قسطنطني الرابع )2

d'Arménie)اخلامس ملا كان قاصرا، وبذلك فإن قسطنطني الرابع من أصل أرميين،  ، وعضو جملس الوصاية على امللك ليون
 : Dulaurier : Introduction, p. XC, 208, 842; Kohler: أنظر (. احلاكمة ولكنه مل يكن ينتمي إىل عائلة هيثوم

op. cit, p. 19, note n° 1, 899. 
 .Dulaurier : continuation, pp. 707-708؛ 243ص  املرجع السابق،: املدور  )3
4( Dardel : op. cit., pp. 31-32.  
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مث محل السفري . السفارة ووفر هلا كل الوسائل لنجاحها، وقد استقبل البابا هذه إىل البابا كليمونت السادس

، يطلب فيها ضرورة اإلصغاء ملطالب امللك األرميين وتوقيف احلرب ضد فيليب األرميين رسالة إىل ملك اجنلترا

  2.ومحل األسلحة ضد املسلمني 1،السادس

، ويدل ذلك 3"، حبق النصفوفيه قدم محل سيس"هـ،  747ضمن حوادث سنة  وذكر املقريزي

، على أهل أرمينيا، )م1348-1346/ هـ 748-747(على شفقة السلطان املظفر زين الدين حاجي 

ورغم ذلك، فقد طلبوا املساعدة من البابا، . وحرص البابا عليهم وتساحمه معهم، أكثر من شفقة ملوك أوربا

وملا علم السلطان املظفر بتلك ". أخبث عدو لإلسالم"، إم ضد املماليك، ولذلك قال عنهم العمري

ومن جهته قام ملك أرمينيا حبشد ما . ، وأمرهم باجتياح قيليقياومن الشام االتصاالت، مجع قوات من مصر

 تبقى له من جنود، وقرر التصدي جليش املماليك، معتمدا على بعض املساعدات اليت وصلته من ملك قربص

ائيا  ، وانتهت املعركة بازام األرمن، وسقوط ميناء آياس)1324-1359( (Hugues IV) هوج الرابع

. ، وفقداا ألهم مورد اقتصاديوقد أدى ذلك إىل تراجع النشاط التجاري يف أرمينيا الصغرى. يف يد املسلمني

ا األخري من إىل البابا، فطلب هذ ومبا أنه مل يكن قادرا على  مواجهة املماليك عسكريا، جلأ قسطنطني الرابع

البنادقة الذين كانوا على عالقة جيدة باملماليك، أن يلتمسوا من امللك إعادة امليناء إىل مملكة أرمينيا، مقابل 

ولكن البنادقة الذين كانت هلم عالقات دبلوماسية وجتارية . مبلغ مايل، أو أي شروط أخرى حيددها السلطان

وواصل البابا ضغوطاته هو اآلخر على . ذا الطلب احملرج جد ناجحة يف مصر، فضلوا عدم إزعاج املماليك

األرمن، حيث أرسل للملك قسطنطني الرابع مبلغا ماليا ضخما، مجعه من التربعات يف الكنائس، ووعده 

  4.مبساعدات أكرب، إن ختلى األرمن عن بدع الكنيسة األرمينية

                                                            
 .وفرنسا بني اجنلترا) 1453- 1337(هي حرب املائة سنة  )1
2( Dardel : op. cit., p. 29; Dulaurier : continuation, p. 708. 
 .41، ص 4، ج املصدر السابق: املقريزي  )3
4( Dulaurier : op. cit., pp. 708-709; Dédéyan : op. cit., p. 341.  
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، األمر يف بلدان كثرية منها مصر وحدث يف منتصف القرن الرابع عشر، انتشار الطاعون األسود،

  1:الذي جعل األرمن يشمتون يف املماليك، وهو ما عرب عنه الشاعر ابن الوردي بقوله 

  وكذا العوائد من عدو الدين    يسرهم ما ساءنا سكان سيس
  ليمزق الطاغوت بالطاعـون    اهللا يـنـفـذه إليهم عاجال

ليحصد فيها األرواح، مثلما حصد يف بقية البالد القريبة  الوباء إىل أرمينيا الصغرىوسرعان ما امتد 

فمات  مث وقع ذلك ببالد سيس"م، 1349/ هـ  749ضمن حوادث سنة  والبعيدة، وذكر املقريزي

  .2"نفسا وخلت سيس لصاحبها تكفور يف يوم واحد مبوضع مائة ومثانون

، إضافة إىل انصراف التجار عن وزاد هذا الوباء األسود من سوء األحوال يف أرمينيا الصغرى

، ومل جتد من ملوك الدول األوربية إال الوعود، ومن البابوية إال الضغوط واملساومات للتخلي عن مينائها آياس

، فقد حتسنت عالقتهم باملماليك، بعد اعتناقهم اإلسالم، وفقدوا أما املغول يف إيران. األرمينيةطقوس الكنيسة 

ووجد األرمن أنفسهم يف منتصف القرن الرابع . قوم بعد وفاة أيب سعيد، وكثرت بينهم الرتاعات واحلروب

املماليك بأمورهم الداخلية، قد صرفهم عن ويبدو أن اماك . عشر، يعانون من إفالس سياسي واقتصادي

توجيه الضربة القاضية للمملكة األرمينية، ولكنهم استمروا يف استرتافها ماليا وفرض االلتزامات على سكاا، 

  .رغم ظروفها العصيبة اليت كانت متر ا

من جديد، وبدون توضيح  بعد اثين عشر سنة من اهلدوء، عاد املماليك ليطرقوا أبواب قيليقيا

، بالعساكر إىل بالد سيس سار نائب حلب"م، 1360/ هـ  761، يف حوادث سنة لألسباب ذكر املقريزي

ىل وطرسوس واملصيصة وعدة قالع، وأقام بأذنة وطرسوس نائبني بعسكر معهما، وعاد بالغنائم إ ففتح أذنة

                                                            
  .168، ص 10، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي  )1
  .156، ص 10، ج نفس املصدر )2
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 Pierre) ، بطرس األول، ويبدو أن اهلدف من هذه احلملة، هو الوقوف يف وجه حتركات ملك قربص1"حلب

1er) )1359-1369( الذي شرع يتسلل إىل قيليقيا، حماوال السيطرة على بعض املدن، والتظاهر بتقدمي ،

  2.املساعدة ململكة أرمينيا الصغرى

م، وعني كبار األرمن 1363/ هـ  764، يف أواخر سنة يف هذه األثناء، مات قسطنطني الرابع

  3.ملكا على أرمينيا الصغرى قسطنطني اخلامس

  4)1373- 1363( قسطنطني اخلامس – د

، إىل العائلة امللكية، ويعتقد أن األرمن ملَّكوه عليهم لثروته الضخمة ال ينتمي قسطنطني اخلامس

وال تذكر املصادر أنه . ورمبا كانوا يف حاجة إىل أمواله وليس إىل سياسته 5اليت مجعها من نشاطه التجاري،

اهتم بتحسني األوضاع يف البالد، أو أرسل سفارات إىل الدول األوربية، أو إىل البابا لطلب املساعدات، وهذا 

ومما الشك فيه أن الظروف االقتصادية . ازدادت تدهورا دليل على أن األحوال السياسية يف أرمينيا الصغرى

يف  وقدمت رسل متملك سيس"م، 1364/ هـ  765سنة  كانت بالغة السوء، بدليل ما ذكره املقريزي

                                                            
  .Dulaurier : continuation, p. 713؛ 245، ص 4، ج السابقاملصدر : املقريزي  )1
2( Op. cit., pp. 711-712. 
 .243 املرجع السابق،: املدور  )3
، فهو يف نظر كوهلر شخص جمهول وال متدنا يوجد تضارب كبري بني املصادر واملراجع حول شخصية قسطنطني اخلامس )4

. أما ديلورييه، فينكر وجوده كلية، ومل يذكره يف ساللة حكام أرمينيا الصغرى. كثرية حول نسبه أو حياتهاملصادر مبعلومات 
، مرت أرمينيا الصغرى بفترة فراغ سياسي أو شغور العرش ملدة ثالث سنوات، مث انتقل ويف نظره، فبعد وفاة قسطنطني الرابع

والراجح، أن قسطنطني اخلامس قد حكم ). 1370-1362(السادس بتوصية من البابا أوربان اخلامس  لعرش إىل ليونا
وهو  (Jean Dardel : Chronique d'Arménie)أرمينيا فعال، اعتمادا على ما جاء يف حولية أرمينيا ليوحنا دارديل 

، آخر ملوك أرمينيا الصغرى، ملا كان )بعد قسطنطني اخلامس( السادس مؤرخ معاصر لألحداث، وتعرف على امللك ليون
وقد كتب دارديل كتابه هذا مبساعدة ليون . م1384، مث أصبح كاتب سره، والزمه حىت وفاته سنة أسريا يف القاهرة

: أنظر (. طنطني اخلامس، ولذلك تبدو أا األقرب إىل احلقيقةالسادس، ومن دون شك هو الذي أمده باملعلومات املتعلقة بقس
 ؛218، 13-11املرجع السابق، ص : ؛ بوعمامة 243املرجع السابق، ص : ؛ املدور 259-258املرجع السابق، : خاجني 

Dardel : op. cit., pp. 19, 36, 41-42; Dulaurier : Continuation, pp. 713-715, note n° 3, 735.  
5( Dardel : op. cit., p. 36. 
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ويبدو أن امللك عجز عن إدارة شؤون البالد، فتنازل  1".طلب ختفيف الضريبة املقررة عليهم، فعادوا بغري طائل

، غري أنه تويف يف نفس السنة قبل استالمه مملكة أرمينيا، 1369سنة  ملك قربص رش لبطرس األولعن الع

فوجد قسطنطني اخلامس نفسه مضطرا إىل االحتفاظ بالتاج، ولكنه أعرب لألرمن بأنه ال يريد االستمرار يف 

بأخذ سيس من األرمن وعاد  نائب حلب"م، فقام 1371/  هـ 770مث عجز عن دفع اجلزية سنة  2.السلطة

م، عرض على السلطان األشرف 1373/ هـ  774ويف سنة  3".إىل حلب، فغلب األرمن عليها، بعد عوده

، مقابل ، أن يتنازل له عن مملكة أرمينيا)م1377-1363/ هـ  778-764( أيب املعايل زين الدين شعبان

هـ  774وملا تناهى إىل علم األرمن ما كان خيطط له ملكهم، قاموا بقتله سنة . احلفاظ على حياته وممتلكاته

  4.الذي كان يف قربص ، يف انتظار تتويج ليون السادسم، مث سلموا أمرهم ألرملة قسطنطني الرابع1373افريل / 

  (Léon VI (1375‐1373) ) وسقوط اململكة ليون السادس - هـ

، بني سنيت باسم قسطنطني الثالث هو ابن يوحنا دو لوزينيان الذي حكم مملكة أرمينيا الصغرى

دو لوزينيان أمري  حفيد عموري، وهو (Soldane de Géorgie)م، وأمه صولدان 1342و  1341

. بطرس األول ، وتربطه قرابة عائلية مبلك قربص)ابنة ليون الثالث( ، وإيزابيل األرمينية أخت امللك أوشنيصور

ذات األصل  طريق جدته فقط، ومما الشك فيه، أنه من آل لوزينيانوهذا يدل أنه ينتسب إىل األرمن عن 

  5.الفرنسي

                                                            
 .274، ص 4ج  املصدر السابق،: املقريزي  )1
2( Dardel : op. cit., p. 36, 41. 
  .327، ص 4، ج املصدر السابق: املقريزي  )3
4( Dardel : op. cit., p. 42.  
وفرنسا، ويذكر أيضا أن  القاهرةالذي يثبت نسبه ذا الشكل الدقيق، هو دارديل أمني سره، وكاتب سريته ومالزمه يف  )5

أما ديلورييه فيقول أنه اإلبن املفترض أو غري الشرعي، لقسطنطني الرابع الذي . 1342عمره كان عامني ملا تويف والده سنة 
 املرجع السابق،: بوعمامة : أنظر (. ، ويف صفحة أخرى يقول إنه ابن قسطنطني الثالث)1362—1344(حكم أرمينيا بني 

 .Dardel : op. cit., p. 18,30; Dulaurier : Introduction, p. CXVI, 714؛ 218ص 



195 
 

، عرض عليه األمراء األرمن تتوجيه ملكا على أرمينيا ويف وقت سابق، وقد كان مقيما يف قربص

، ولكنه اعتذر يف البداية، مث أظهر ني اخلامس، بسب استمرار تدهور األوضاع يف عهد قسطنطالصغرى

استجابة، ولكن بعد أن ينتهي من مهامه إىل جانب ملك قربص يف حربه ضد البنادقة، وقد وصفه كاتب سريته 

   1.بأنه كان كاثوليكيا، وقد عمل على إدماج الكنيسة األرمينية يف الكنيسة الكاثوليكية

قد تقلصت ومل يبق منها  على عرش اململكة، وجد أن مساحة أرمينيا الصغرى السادسملا جلس ليون 

ورغم ذلك . أما املناطق األخرى فقد خضعت للمماليك 2،(Anazarbe) ، ومدينة عني زربةإال العاصمة سيس

ر مملكة مسيحية تعيش بني جريان أقوياء، ووسط حميط إسالمي، ومل تتردد يوما يف التعاون فقد حاول إنقاذ آخ

ويبدو أنه وصل متأخرا، حيث وجد كل األحداث . والتآمر مع أي قوة سياسية، توجه سهامها حنو املسلمني

  .قدرها احملتوم الداخلية واخلارجية تسري عكس رغبته وطموحه، واحلقيقة أن مملكة أرمينيا كانت تسري حنو

  :وميكن تلخيص هذه الظروف يف 

أصيب امللك بصدمة كبرية ملا اطلع على س اخلزينة اليت كانت شبه فارغة، فقد إفال .1

األمر الذي جعله عاجزا عن دفع  3.النفقات الضخمة اليت كان ينفقها امللوك واألمراء

 .اجلزية املقررة للمماليك

الالتيين الكاثوليكي، واحلزب احملافظ على الكنيسة احتدام الصراع املذهيب، بني احلزب  .2

مما أدى إىل انقسام اجلبهة الداخلية يف مواجهة املماليك، ووصل األمر  4.األرمينية الوطنية

 5.إىل وجود خيانات يف صفوف األرمن

                                                            
1( Dardel : op. cit., pp. 41-47. 
 .229 ص ،2رقم  انظر اخلريطة )2
3( Dardel : op. cit., pp. 61-62.   
4( Dédéyan : op. cit., p. 341.  
5( Dardel : op. cit., pp. 67-71.  
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وقربص، مما جعل مملكة أرمينيا وحيدة يف مواجهة قوة  استمرار احلرب بني جنوة .3

 1.اليكاملم

كثريا، يف اجملالني االقتصادي والسياسي، مما جعلها عاجزة عن  لقد تراجعت مملكة أرمينيا الصغرى

الوفاء بالتزاماا جتاه املماليك، ومل يستطع امللك ليون السادس، دفع األموال املفروضة على مملكته، حىت بعد أن 

 ، ملكه ليون السادس)1374-1378( (Paul I) وليكوس بول األولوقد نصح الكاث. خفضت إىل النصف

ولكن امللك األرميين بدال من العمل ذه  2على ضرورة، استعمال كل الوسائل لترضية سلطان املماليك،

، يستنجد به ضد )1370-1378( (Grégoire XI) النصيحة، أرسل إىل البابا، جرجيوار احلادي عشر

ضم مملكة أرمينيا ائيا إىل  فقرر السلطان األشرف شعبان 4وقد اعترب املماليك ذلك، متردا عليهم، 3.املماليك

  .األمالك اململوكية

، فضرب بفتح ماتبقى من مملكة أرمينيا الصغرى 5،اشقْتمر املارديين أمر السلطان نائبه يف حلب

مث سقطت يف  6، ورغم حالة الضعف اليت كانت متر ا، فقد قاومت مدة شهرين،حصارا على مدينة سيس

                                                            
 .218ص  املرجع السابق،: بوعمامة  )1
2( Dulaurier : Continuation, pp. 718-719. 
  .نفس املرجع: بوعمامة  )3
، هم الذين أخربوا السلطان اململوكي ذه (Faux Arméniens)يقول دارديل أن الكاثوليكوس واألرمن غري احلقيقيني  )4

ويقصد  .شعبان ملكا عليهم بالسلطان األشرف واالعتراف، الدخول إىل مدينة سيس حلباملراسلة، وطلبوا من نائبه يف 
وتعترب هذه الرواية حمل شك، ألن دارديل كتب . املعارضون لسياسة االندماج مع الكنيسة الرومانية باألرمن غري احلقيقيني،

  ).Dardel : op. cit., p. 67,69,71, 930: انظر ( .السادس، وهو كاثوليكي كتابه حسب املعلومات اليت قدمها له ليون
والشام غري مرة، كان أصله من مماليك صاحب  اهللا املارديين الناصري، نائب حلبهو األمري سيف الدين إِشقْتمر بن عبد  )5

ماهرا وحيسن املوسيقى، وكان . ، فرباه الناصر وأدبهبن قالوون حسن بن امللك الناصر حممد ، وبعثه إىل امللك الناصرماردين
 مناصبعدة  أستاذه تقلد وبعد موت. من أعيان خاصكيته، مث أمرهيف عدة فنون، فقربه أستاذه امللك الناصر حسن، وجعله 

 )..323، ص 11، ج املصدر السابق: املقريزي : ترمجته كاملة يف  : أنظر(. شعبان نيابة حلب إىل أن واله امللك األشرف
 .377، ص 4، ج املصدر السابق: املقريزي ؛ 924، 10ج  املصدر السابق،: لدون ابن خ )6
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ل احلصار جرح امللك ليون وخال 1.م1375أفريل  16/ هـ 776ذي القعدة  15أيدي املسلمني بتاريخ 

فاقتفت جيوش املماليك أثره، وحاصرته مدة تسعة أشهر كاملة،  السادس، فغادر العاصمة وجلأ إىل قلعة جابان

إىل أن نفدت أقوام، وأجهدهم احلصار فاستأمنوا ونزلوا، فخرج "مما يدل على مدى حصانة تلك القلعة، 

مقابل أن يبقى  ، اعتناق اإلسالممث اقترح نائب حلب على ليون السادس 2".ملكهم التكفور وأمراءه وعساكره

أعلن "فما كان من نائب حلب إال أن  3ملكا يف بالده، ودون دفع للجزية، فرفض امللك األرميين هذا العرض،

يف مدينة سيس بكلمة التوحيد، ورتب ا عسكرا، وأخذ التكفور وأمراءه، من أجناد وعاد إىل حلب، 

  .4"وجهزهم إىل القاهرة

، وغدت 5"وسائر قالعها، وانقرضت منها دولة األرمن ىل املسلمون على سيساستو"وذا الفتح 

بالشام، مث صار هلا نائب مستقل يلقب يف  تابعة لسلطنة املماليك، فأشرف على شؤوا أوال نائب إقليم حلب

لنيابة سيس، وأزال  عث السلطان األمري يعقوب شاهفب: " املصادر باسم نائب سيس، ويف ذلك يقول املقريزي

الصغرى، وانتزع املسلمون شوكة  وبذلك اارت قلعة املسيحية يف آسيا 6".اهللا منها دولة األرمن عباد الصليب

ولن ينس املسلمون . من ظهرهم، طاملا عانوا من آالمها، واستعادوا إقليما، فقدوه وهم يف غفلة من أمرهم

وملوكها املعادية، وتأليب املغول والتحالف معهم ضد املسلمني، فضال عن  أبدا، مواقف أرمينيا الصغرى

ومن الطبيعي جدا أن . ض القوى األوربية والبابوية وحتريضها خلوض احلرب ضد املماليكالتحالف مع بع

                                                            
1( Kohler : op. cit., p. 82, note n° 2. واستسالم 1374يف أواخر سنة  أما ديلورييه فريجح سقوط مدينة سيس؛ ،

 )Dulaurier : Continuation, p. 720, note n° 3: أنظر  (.1375امللك، كان يف شهر سبتمرب أو أوت 
علق باملعارك والعمليات لورييه، تفاصيل دقيقة تتأورد دارديل ودي. 924ص ، 10ج  املصدر السابق،: ابن خلدون  )2

  )Dardel : op. cit., pp. 70-82; Dulaurier : Continuation, pp. 719-720: أنظر( .العسكرية
3( Dardel : op. cit., p. 82.  
 .377، ص 4، ج املصدر السابق: املقريزي  )4
 .نفس املصدر: ابن خلدون  )5
 .نفس املصدر: املقريزي  )6
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فدقَّت البشائر لذلك وفرح امللك األشرف فرحا عظيما ذا الفتح "يسود العامل اإلسالمي رنة فرح عظيمة، 

  . ، وأعلن الناس شكرهم هللا الذي مكنهم من القضاء على ذلك العدو اخلطري1"العظيم

، فبعد أن وقع يف األسر سيق مع أسرته والكاثوليكوس، فيما يتعلق بامللك ليون السادس أما

وعجز عن دفع الفدية املطلوبة منه إلطالق سراحه،  2.، ومنه إىل سجن القاهرةوعشرون أمريا إىل سجن حلب

وقربص وفرنسا، وإىل أمراء آخرين، يطلب منهم التوسل له عند  أملانيافكتب رسائل إىل البابا، وإىل ملوك 

، أن خيفف القيد عن امللك مث طلب بعض األمراء من السلطان األشرف شعبان. السلطان إلطالق سراحه

السلطان بأنه ال مينحه احلرية  األرميين، ويضعه يف قلعة حصينة، ويسمح له بالتجول بني أسوارها، فأجاب

  3.فقط، بل هو مستعد ملنحه كل ما يشرفه، وأن يعيد له كل ممتلكاته، إن هو اعتنق اإلسالم

سبع سنوات ونصف، ساءت فيها حالته وتدهورت صحته،  بقي ليون السادس أسريا يف القاهرة

/ هـ  783- 778( الء الدين علي بن شعبانوماتت زوجته وابنته، وعندئذ مسح السلطان املنصور ع

 Urbain) ، بإرسال أحد األمراء األرمن املرافقني مللك أرمينيا، إىل البابا اوربان السادس)م1377-1381

VI) )1378-1389(ورفاقه يف  أرمينيا الصغرى ويبدو أن البابا رق حلال ملك. ، ليطلب املعونة واملساعدة

 وأرسل ملك قشتالة. يستحثهم جلمع املال الالزم لفداء ليون السادس األسر فأرسل إىل ملوك أوربا

(Aragon)بطرس الرابع ، (Pierre IV) )1336-1387سفارة تشفع له عند السلطان، وقد كانت )م ،

                                                            
بدر الشاعر، وقال األدباء يف ذلك شعرا كثريا، ومن ذلك ما قاله  .54، ص 11، ج املصدر السابق: ابن تغري بردي  )1

  ).323ص ، 11، ج نفس املصدر( : الدين حسن بن حبيب
  دي له كلَّ عزيزٍنفيسـهـي    هـك األشرف إقبالـلـامل

  وساعد اجليش على أخذ سيس    ساق إىل سوق العدى أَدمهاً
للتفاهم مع السلطان، مث يذكر بعض  ، أن يأخذه إىل القاهرةالسادس هو الذي طلب من نائب حلب ذكر درديل أن ليون )2

، وأن السلطان اململوكي مل وليس أسريا قوم مبفاوضاته وبني السلطان، يبدو من خالهلا أنه كان يالتفاصيل حول ما جرى بين
واحلقيقة هي أن درديل  يريد أن يظهر ليون . يف بوعده، إذ كان عليه أن يطلق سراحه مباشرة بعد وصوله إىل القاهرة

  ).Dardel : op. cit., pp. 80-88, 931: انظر ( .إىل املسيحيني مستقبال للمقاومة، أمال يف عودة قيليقيا اًورمز بطال سالساد
3( Dardel : op. cit., pp. 81-92; Dulaurier : Continuation, p. 721  
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مرة أخرى، أطلق سراح امللك األرميين  وبعد االتفاق والتعهد بعدم العودة إىل قيليقيا. بينهما عالقات جيدة

وفيها أدى . 1383نة ورودس فإيطاليا اليت وصلها س ، فاجته إىل بيت املقدس للحج، مث إىل قربص1382سنة 

زيارة للبابا، وشكره عن مساعيه إلطالق سراحه، وطلب منه مساعدته يف استعادة جمده ومملكته الضائعة، 

وأخريا استقر ليون السادس . وتسلم منه رسائل إىل ملوك وأمراء الدول األوربية ملساعدته على حتقيق مشروعه

حمرم  24بتاريخ  واهلبات اليت تصله من ملوك وأمراء أوربا، إىل أن مات يف باريس، يقتات من املنح يف فرنسا

وحتتفظ . 1(l'église des Célestins)م، ودفن ا يف كنيسة سلستني 1393نوفمرب  29/ هـ  796

بشاهد القرب، وقد ، (Saint-Denis)الواقعة بسان دونيس  2فرنسا يف املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة

 Lyon de Lizingnen, quint roy)، "ليون دو لوزينيان، خامس امللوك الالتني ململكة أرمينيا"كتب عليه 

latin du royaume d'Arménie)،3 اية آل لوزينيان وكما جاؤوا عرب البحر بأيد فارغة، هكذ كانت ،

  .وا إىل وطنهم األم عرب البحر وبأيد فارغةمث ملكوا قربص وحكموا قيليقيا، عاد

                                                            
  .Dardel : op. cit., pp. 92-109; Dulaurier : Continuation, pp. 722-735 ؛277-276حبوث، ص : عاشور  )1
، وا متحف حيتوي على عدة آثار وأواين (Basilique de Saint-Denis)كنيسة كبرية  كانتمدرسة قبل أن تصبح  )2

  .ولوحات تعود إىل ما قبل الثورة الفرنسية
3( Kohler : op. cit., p. 66, note n° 2. العديد من األمراء واألسر النبيلة، مث هاجر األرميين يف فرنسااستقر مع امللك ؛ ،

وايل ـح 2008ة ـوبلغ عدد اجلالية األرمينية يف فرنسا سن. إليها العديد من األرمن واستقروا فيها منذ مطلع القرن العشرين
األحباث والدراسات، وقد أصبحوا يشكلون قوة أرميين، وقد أسسوا العشرات من اجلمعيات واملنظمات ومراكز  375 000

، قامت خالهلا اجلالية األرمينية بالعديد من "سنة أرمينيا يف فرنسا"، لتكون 2007و مت اختيار سنة . ضاغطة يف اجملتمع الفرنسي
نيا، وزار نصبا ، قام الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، بزيارة إىل مجهورية أرمي2011اكتوبر  07و 06النشاطات، وبتاريخ 

إبادة ... ستبقى فرنسا إىل جانبكم، : "ومما جاء يف خطابه ذه املناسبة . تذكاريا ومتحفا لضحايا املذحبة يف يريفان عاصمة أرمينيا
ا تركيا وهي بلد عظيم ستحترم نفسها إذا راجعت تارخيها مثلم... األرمن واقع تارخيي، اإلنكار اجلماعي أسوأ من اإلنكار الفردي 

وهدد بأن ..." وستواصل فرنسا تقدمي دعمها، ومساندا للتوجه األوريب ألرمينيا ... فعلت الدول العظيمة واألخرى يف العامل 
، على 2012جانفي  24وفعال، فقد صادق جملس الشيوخ الفرنسي بتاريخ . فرنسا ستقر قانونا يعترب إنكار هذه املذحبة جرمية

األرمن إلبادة مجاعية على يد األتراك العثمانيني إبان احلرب العاملية األوىل، ويقضي مشروع  مشروع قانون جيرم إنكار تعرض
 57(ألف يورو  45القانون مبعاقبة من ينكر وقوع عمليات إبادة األرمن، اليت اعترفت ا فرنسا، بالسجن لعام وغرامة قدرها 

ية وفرنسا، ولكن اجمللس الدستوري الفرنسي، رفض القانون حبجة أنه ما أدى إىل أزمة سياسية بني اجلمهورية الترك). ألف دوالر
  .ويف املقابل، أمر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، حكومته بإعادة صياغة مشروع القانون. يتناىف مع حرية التعبري واإلتصال
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يتبني مما سبق، أن مملكة أرمينيا الصغرى، أصبحت عاجزة عن االستمرار يف سياسة املواجهة ضد 

سلطنة املماليك، وأن اجلدار الذي كانت تتحصن خلفه، مل يعد يوفر هلا احلماية الالزمة، مثلما كان األمر، أيام 

بابوية اليت كانت تنفخ الروح الصليبية، يف أوربا، مل تعد قادرة حىت على إرسال كما أن ال. هوالكو، وأباقا

ومن احلقائق اليت ميكن . جندي واحد إىل بيت املقدس، أو إلنقاذ آخر مملكة مسيحية قائمة بني أظهر املسلمني

  :استنتاجها 

الكاثوليكي من ال شك أن احلرب األهلية اليت اندلعت بني األرمن، والتعصب للمذهب  :أوال 

  .طرف البابوية، زاد من ضعف أرمينيا ومتزيقها، مما سهل مهمة املماليك يف القضاء على هذه اململكة

بفقداا مليناء آياس، خسرت مملكة أرمينيا الصغرى حرا التجارية ضد املماليك، واار  :ثانيا 

  .بذلك اقتصادها، وعجزت عن دفع اجلزية املقررة عليها

 يعلن املماليك احلرب ضد مملكة أرمينيا الصغرى، بناء على ديانتها املسيحية، أو مذهبها مل :ثالثا 

الذي كان خيالف دين املماليك أو مذهبهم، بل ألا، شكلت خطرا دائما على املسلمني، وذلك بتحالفها مع 

  .القوى الصليبية من جهة، ومع املغول من جهة أخرى

بعد انتشار اإلسالم بني املغول يف إيران، زالت مربرات التحالف بينهم وبني األرمن، واار  :رابعا 

  .اجلدار الذي كان حيمي اململكة من ضربات املماليك

إن سر بقاء مملكة أرمينيا، كل هذه املدة، وعجز املماليك عن القضاء عليها بسهولة، كما  :خامسا 

حدث مع اإلمارات الصليبية األخرى، يعود إىل قوة املغول، وإىل النشاط التجاري الكثيف الذي كان يدر 

  .فوائد ضخمة للخزينة امللكية، وليس إىل قوة عسكرية متفوقة، كانت متلكها اململكة
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  اخلامتة
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يتميز الشعب األرميين عن غريه من الشعوب اآلسيوية، مبجموعة من اخلصائص اكتسبها من تارخيه 

وقد أكسبته . الطويل، ومن معاناته مع اإلمرباطوريات، والقوى الكربى، اليت حكمت منطقة آسيا الصغرى

ئه وسط حميط يتميز بوجود صراعات تلك األحداث جتربة جعلته قادرا على التكيف مع األحداث، لضمان بقا

ورغم خضوع منطقة أرمينيا الكربى مث أرمينيا الصغرى، لعدة . حادة وأحيانا عنيفة، ال مكان فيها للضعيف

دول، ووجود عدة تيارات حضارية، وفكرية، ودينية، متنافسة فيما بينها، فقد متكن الشعب األرميين من 

وقد دفعته األحداث، مرات عديدة، إىل . اكتسبها عرب التاريخ احلفاظ على شخصيته، ومعامل هويته اليت

اخلروج من وطنه، والتنازل عن أرضه، أو االستسالم للدول الغازية، ولكنه مل يتنازل عن لغته، ومذهبه، 

  .وعاداته، وتقاليده

يالديني، أما سياسيا، فقد متكنت مملكة أرمينيا الصغرى، خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر امل  

من أن تكون الدولة الوحيدة املمثلة للعامل املسيحي، والناطقة بامسه، أمام أقوى دولة على وجه األرض، يف 

ليس ألا كانت متلك عناصر القوة، ولكنها أدركت أن بقاءها ال . ذلك العصر وهي اإلمرباطورية املغولية

ك، فقد كانت مستعدة لرفع راية احلرب ضد املسلمني ومن أجل ذل. يكون إال خبدمة املغول، وقبول التبعية هلم

وكان هدفها من وراء هذه السياسة الودية . وكانت فعال شوكة مؤملة يف حلق املسلمني. عربا وأتراكا ومماليك

اليت اتبعتها مع املغول، هو استمالة املغول إليها، ومحاية نفسها من السالجقة واملماليك، وإثبات وجودها أمام 

  ".أخبث عدو لإلسالم"ا الذين كانوا يرون يف األرمن أعدائه

وما يدعيه املؤرخون األرمن، من أن ملوكهم حتالفوا مع املغول، من أجل حترير بيت املقدس، وإعادته 

للمسيحيني، كانت محلة دعائية يف الوسط األوريب والبابوي، من أجل احلصول على الدعم الالزم من ملوك 

وحيتاج ذلك إىل مزيد من البحث والتقصي . وف مع املغول يف حرم ضد املسلمنيالدول األوربية، والوق

  .الكثري من املصادر األرمينية ما زالت مل تترجم بعد إىل اللغات احلية مستقبال، خاصة وأن
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نيا ومبجرد أن استعاد املسلمون قوم، العسكرية والسياسية يف ظل سلطنة املماليك، وجد ملوك أرمي

ولكنهم حاولوا إعادة إحياء روح احلروب الصليبية وبعثها من جديد لالنتقام . أنفسهم جمربين على دفع اجلزية

من املسلمني، خاصة بعد أن اعتنق املغول يف إيران اإلسالم، ورفعوا راية السلم والسالم مع املماليك يف مصر 

جتاه املماليك، نابعة من مواقفها اخلاصة، ضد  غرىوهذه السياسة اليت اتبعتها مملكة أرمينيا الص. والشام

والدليل على ذلك هو مواصلة . املسلمني، وليست ضرورة أملتها ظروف التحالف مع املغول، أو مع البابوية

  . احلرب التجارية وفرض احلصار اإلقتصادي على املماليك

البابا عن حتريك القوى األوربية يف محلة صليبية جديدة ضد ومع انتشار اإلسالم بني املغول، وعجز 

املسلمني، وانشغال القوى األوربية مبشاكلها السياسية والعسكرية، مل جيد األرمن قوة خارجية جديدة حتميهم 

  .من أعدائهم، الذين طاملا عانوا من شوكتهم، فاارت دولتهم مثل بيت العنكبوت

، خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر امليالديني، أرمينيا الصغرى وعلى ضوء هذه الدراسة ململكة

  : ميكن أن نستنتج ما يلي 

يبدأ تاريخ أرمينيا الصغرى من معركة منازكرد، اليت كانت حدا فاصال بني عهدين خمتلفني،  – 1

  .بالنسبة للشعب األرميين

يف احلصول على االعتراف مبملكته من طرف القوى الكربى إذا كان ليون الثاين، قد جنح  – 2

آنذاك، فإن هيثوم األول، جعل من مملكته جمرد دولة تابعة لإلمرباطورية املغولية، وأداة لتنفيذ سياسة املغول، يف 

  .العامل اإلسالمي

، الحظت أا ال تستطيع أن تضمن لنفسها من خالل دراسيت لتاريخ مملكة أرمينيا الصغرى – 3

وقد . البقاء واإلستمرار إال بالتحالف مع القوى السياسية الكربى، وبدون هذه األخرية فهي معرضة للزوال
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عانت من هجمات السالجقة واملماليك، ولوال محاية الصليبيني هلا مث املغول، ما متكنت من البقاء حوايل ثالثة 

  .قرون

عية للمغول، حافظت مملكة أرمينيا على كياا السياسي، رغم أا تعيش وسط حميط بفضل التب - 4

  .يناصبها العداء، ووسط جريان أقوياء

نالحظ متسك الشعب األرميين مبذهبه الديين، رغم سياسة التقارب اليت انتهجتها اململكة مع  – 4

ومل تفلح كل الضغوط اليت مارستها . يبية يف الشامالبابوية، والعالقات الودية اليت كانت تربطها باإلمارات الصل

والدليل على ذلك ظهور . عليهم الدولة البيزنطية، والكنيسة الرومانية للتخلي عن أفكارهم وطقوسهم الدينية

 حزب معارض لسياسة الليتنة، واغتيال كل امللوك أو األمراء الذين حاولوا فرض طقوس الكنيسة الكاثوليكية

  .وهو موقف يبعث يف نفس اإلنسان، احترام هذا الشعب لتمسكه بكنيسته الوطنية. على الشعب األرميين

بعد استعادة املسلمني لبيت املقدس من الصليبيني، أصبحت البابوية تنظر إىل مملكة أرمينيا، على  – 6

  .أا املالذ األخري للمسيحيني يف املشرق اإلسالمي

األرمن بالعامل اإلسالمي، هو عدم انتشار اإلسالم بني األرمن، رغم أم والغريب يف عالقة  – 7

عاشوا حتت احلكم اإلسالمي مدة طويلة، كما أم استفادوا من التسامح الذي يتميز به اإلسالم، عكس 

إلسالمي، كما أم عرفوا تطورا حضاريا بالغا، يف ظل احلكم ا. عالقتهم الدينية بالدولة البيزنطية، أو البابوية

  .باعتراف املؤرخني الغربيني أنفسهم

وملا . مل تكن احلرب ضد مملكة أرمينيا هدفا، بل وسيلة إلعادة قيليقيا إىل احلظرية اإلسالمية – 8

أسريا يف يد املماليك، عرضوا عليه اعتناق اإلسالم،  -آخر ملوك مملكة أرمينيا الصغرى–سقط ليون السادس 

  .ه، ولكنه أىبواالحتفاظ مبنصبه ومبملكت
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نِسجت بني مملكة أرمينيا الصغرى، وفرنسا عالقات تارخيية، بفعل وصول أسرة لوزينيان  – 9

وقد . م، ولذلك، يعلق األرمن آماال كبرية على فرنسا1375-1341الفرنسية، إىل عرش اململكة فيما بني 

يف قيليقيا، وهي اآلن تتبىن قضيتهم يف ساعدم خالل احلرب العاملية األوىل، يف حماولة بعث دولتهم من جديد 

  .محل تركيا على االعتراف مبذابح األرمن

ظهر اجتاه جديد يف األوساط األوربية واألرمينية، يريد أن جيعل من األرمن شعبا أوربيا،  – 10

  .وتذكر بعض املراجع احلديثة، أن مجهورية أرمينيا احلالية تقع يف أوربا

جبوار مملكة أرمينيا الصغرى، توجد مملكة الكرج املسيحية، وقد حتالفت مع املغول أيضا،  – 11

وشاركت األرمن تقريبا نفس األحداث التارخيية، ولكنها مل حتظ من طرف الباحثني، بدراسات أكادميية 

  .متخصصة

، وسيزيدها األساتذة ويف اخلتام، أرجو أن أكون قد وفقت يف هذا البحث، وال أعتقد أن نتائجه ائية

  .املتخصصون تصويبا وحتليال، مبالحظام وآرائهم السديدة

  .واهللا أسأل السداد والتوفيق
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  امللحق األول
وهي نص الرسالة اليت أرسلها مسباد، إىل صهره هنري األول، ملك قربص، وهو يف طريق عودته من قراقورم، 

  .مكتوبة باللغة الفرنسية القدمية
Lettre de Sempad le Connétable à Henri I. roi de Chypre 

 A tres haut et puissant homme Monsseigneur Henry, par la grace de Die 

roy de Chipre, et a sa chiere suer Enmeline la royne, et a noble houme Jehan de 

Hibelin son frere, li Connoitables de Ermenie, salut et amour. 

 Sachiés que aussi comme je me esmni la ou vous savés pour Dieu et pour 

le profit de la foy crestienne, tout aussine Nostre Sires ma conduit sain et sauf 

jusques a une ville que on appelle Santequant; mout terres estranges ay venes en 

la voie. Ynde lessames derrier nous; par le royaume; de Baudas passames, et 

meimes II moys a passer toute la terre de ce royaume; moulut de cites veimes 

que li Tartarin avoient gastees, desqueles nues ne pourroit dire la grandesse ne la 

richesse dont eles estoient plaimes. Nous veimes aucunes villes grans par 

lespace de III journees, et plus de C. monciaus grans et merveillieus des as de 

ceux que li Tartarin avoient ocis et tué; et se la grace de Dieu neust amené les 

Tartarins pour ocirre les paiens, il eussent destruit, si comme nous pouons veoir, 

la terre toute deça la mer; Nous trespassames I. grant fleuve qui vient de paradis 

terrestre, ca non Gyon, duquel les arenes durent dune part et dautre par lespasse 

dune grande journée. Si sachiés que des Tartarins est si grant plentez, que il ne 

pucent estre nombrez par homme; il sont bon archier, et ont laides faces et 

diverses; ne je ne vous pourroie dire ne descrire la maniere dont il sont. Bien a 

passé VIII moys que nous ne finames derrer par nuit, et encore ne soumes pas au 

milieu de la terre Cham le grant roi des Tartarins. Si avons entendu pour certaine 

choze, que puisque Cham li roys des Tartarins, peres dicelui Cham qui regne 

maintenant, fu trapassez, que li baron et les chevaliers des Tartarins qui estoient 

par divers lieus, mistrent bien par lespasse de V ans a assambler pour couronner 

le roy Cham qui maintenant regne, et apainnes porent estre assamblé en I lieu. 

Aucuns de eulx estoient en Inde et en Chatha et li autre en Roussie et en la terre 

de Cascat, qui est la terre dont li roy furent qui vindrent en Jherusalem a ourer 
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nostre Seigneur; et sont les gens de celle terre crestiens. Je fui en leur eglizes, et vi 

la figure de Jhesu Crist paint, comment li troy roy li offrirent or, mirre et encens. 

Par ces trois roy tinarent et orent prumierement cil de Tangat la foy crestienne, et 

par aulz sont maintenant Cham li roys des Tartarins et sa gent. Devant leurs portes 

sont les eglizes, la ou on sonne les cloches selonc les Latins, et tables selonc la 

maniere des Grieus; et va on prumierement saluer Nostre Seigneur au matin, puis 

après Cham en son palais. Nous avons trouvé moult de crestiens dispers et 

espandus par la terre d'Orient, et moutt de eglizes hautes et beles, anciennes, qui ont 

esté gastees par les Tartarins avant qu'il feussent crestien; dont il est avené que li 

crestien d'Orient qui estoient espandu par divers lieus, sont venu au roy Cham des 

Tartarins qui maintenant regne, et a painne pour estre assamblé en un lieu, lesquels 

il a recen a grant houneur et leur a donné franchize et fait crier partout que nulz ne 

soit si hardis qui les courouce, ne de fait, ne de paroles. Et pourceque Nostre sires 

Jhesu Crist navoit en ces parties que prestast pour lui son nom, il meismes par ces 

saintes vertus que il a demonstré el preschié en tel manière que les gens croient en 

lui. En la terre d'Inde que saint Thomas converti a la foy crestienne, avait I. roy 

crestien entre les autres Sarrasins, que li Sarrasin avoient moult de maus faits et de 

griés, jusques a tant que Tartarin vindrent qui pristrent sa terre en leur main, et en 

fu leurs hons; il assambla son ost avec lost des Tartarins, et entra en Inde, contre les 

Sarrasins, et conquit tant que toute sa terre est plaine desclaves et de gens indes; et 

de ces esclaves je vis plus de V. C. mil, que li roys commanda a vendre. Si sachiés 

que li papes a envoie au roy Cham des Tartarins, messages pour savoir se il estoit 

crestiens, et pourquoy il avoit envoié sa gent pour occire et tuer les crestiens et le 

peuple. A ce respondi li roys Cham, que nostre Sires Diex avoit mande a ses 

devanciers ayeulx et bezaieuls, qu'il envoiassent leur gens pour occire et pour 

destruire les mauvaizes gens. Et a ce qui li papes li manda se il estait crestiens, il 

respondi que ce savoit Diex; et se li papes le vouloit savoir, se venit en sa terre et 

veit et seut comment il est des Tartarins. 

(Guillaume de nangis, Vie de St. Louis.)1 

                                                            
1( Assises d'Antioche, Imprimerie arménienne médaillée, Venise, 1876. pp. 90-91  
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  امللحق الثاين

، 1299نوفمرب  29/ هـ  699ربيع األول  5الذي أصدره غازان بتاريخ ) املرسوم(نص الفرمان 

  .شق، وقد قُرِئ باجلامع األمويووجهه إىل سكان دم

  حممود غازانبقوة اهللا تعاىل وإقبال دولة السلطان 

واآلالف واملئني مع عموم العساكر املنصورة من املغل والتتار واألرمن والكرج وغريهم ممن  1ليعلم أمر التوامني

أَفَمن شرح اُهللا {أن اهللا ملا نور قلوبنا بنور اإلسالم، وهدانا إىل ملّة النيب عليه السالم : دخل حتت ربقة طاعتنا 

وملا أن مسعنا . 2}ويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اِهللا أُولَئك في ضالَلٍ مبِنيٍصدره للْإِسالم فَهو علَى نورٍ من ربِّه فَ

، خارجون عن طريق الدين، غري متمسكني بأحكام اإلسالم، ناقضون ]الشام[أن حكام مصر والشأم 

وال ألمورهم التيام، وال انتظام، ، ]وفاء وال ذمة[لعهودهم، حالفون باألميان الفاجرة، ليس لديهم وفا وال ذمم 

 3}وإِذَا تولَّى سعى في األرضِ ليفِْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ واُهللا الَ يحب الفَساد{وكأن أحدهم 

وشاع شعارهم باحليف على الرعية، واضاعوا احلقوق املرعية، ومدوا أيديهم العادية إىل حرميهم وأمواهلم 

محلتنا احلمية الدينية  وأوالدهم وعياهلم، والتخطي عن جادة العدل واإلنصاف، وارتكام اجلور واإلعساف،

واحلفيظة اإلسالمية على أن توجهنا إىل هذه البالد، إلزالة هذا العدوان، وإماطة هذا العصيان، مستصحبني 

ة هللا من اهللا قضاء، ونذرنا على أنفسنا إنْ اجلم الغفري من العساكر اليت ضاق م الفضاء ونسلطهم على العصا

 4}إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان{وفقّنا اهللا تعاىل لفتح البالد، أزلنا الفساد، عن العباد، ممتثلني لألمر اإلهلي 

ني عند اهللا على منابر إن املقسط) (صلى اهللا عليه وسلم(فللَّه علينا بذلك االمتنان، وإجابة ملا ندب إليه الرسول 

وحيث كانت طويتنا مشتملة على هذه ) من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم

                                                            
  .).425العصر املماليكي، ص : عاشور . (، وهي الفرقة اليت يبلغ عددها عشرة آالف مقاتل)طومان(مفرده تومام  )1
  .22سورة الزمر، اآلية  )2
 .205سورة البقرة، اآلية  )3
 .90سورة النحل، اآلية  )4
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املقاصد احلميدة والنذور األكيدة، من اهللا علينا بتبلّج تباشري النصر املبني والفتح املستبني، وأمت علينا نعمته، 

حىت  1}ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ{و الطاغية واجليوش الباغية، وفرقناهم أيدي سبا وأنزل علينا سكينته، قهرنا العد

فازدادت صدورنا انشراحا لإلسالم، وقويت نفوسنا  2}وقُلْ جاَء احلَق وزهق الباطلُ إِنَّ الباطلَ كانَ زهوقاً{

ن وزينه يف قلوم وكره إليهم الكفر والفسوق حبقيقة األحكام، منخرطني يف زمرة من حبب إليهم اإلميا

هم الراشدون فضال من اهللا ونعمةً، فوجب علينا رعاية تلك العهود املوثقة والنذور ] أولئك[والعصيان أوليك 

  .املؤكدة

فصدرت مرامسنا العالية أالّ يتعرض أحد من العساكر املذكورة على اختالف طبقاا، وتباين أجناسها   

اإلسالمية، وأن يكفوا أظفار ] الشامية[البالد الشأمية ] وسائر[اا، لدمشق وأعماهلا وساير واختالف لغ

املتعدى عن أنفسهم وأمواهلم وحرميهم، وال جيولوا حول محاه بوجه من الوجوه، حىت يشتغلوا بصدور 

حد بصدده من جتارة مشروحة، وآمال مفسوحة، لعمارة البالد، وتطهري الفساد، وتطمني العباد، مبا هو كل وا

وكان هذا اهلوج العظيم وكثرة هذه العساكر، وتزاحم هذه الدساكر، . وزراعة وغري ذلك من كل صناعة

تعرض بعض نفرٍ يسري إىل ب بعض الرعايا وأسرهم، فأمرنا بقتل كيف رموهم بشرهم، ليعترب الباقون 

وليعلموا أنا ال نسامح بعد هذا األمر البليغ . ادويقطعوا أطماعهم عن النهب واألسر وغري ذلك من مجيع الفس

أهل األديان على اختالف أديام من اليهود والنصارى البتة يف أذية أحد من العباد، وال يتعرضوا ألحد من 

 ،]دمائهم[اجلزية، ليكون هلم أمان يف أمواهلم ودماهم  فإم إمنا يؤدون. والصائبة، فكلٌّ منهم قد عاد منا يف أمان

فإم من مجلة الرعايا، . املسلمني من أهل هذه األمة والسالطني موصون على أهل الذمة، كما هم موصون على

  .رعيته كلكم راع وكل راع مسؤول عن) صلى اهللا عليه وسلم(قال 

                                                            
 .19سورة سبأ، اآلية  )1
 .81سورة اإلسراء، اآلية  )2
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   ذا فسبيل القضاة واخلطباء واملشايخ والعلماء، واألكابر والشرفاء واملشاهري وعامة الرعايا، االستبشار

النصر اهلين، والفتح السين، وأخذ احلظ الوافر من السرور، والنصيب األكرب من البهجة واحلبور، مقبلني على 

  .الدعاء هلذه الدولة القاهرة واململكة الطاهرة، آناء الليل وأطراف النهار

  1].مائة[وكتب خامس ربيع األول سنة تسع وتسعني وست ماية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .23- 20الدر الفاخر، ص : الدواداري  )1
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  امللحق الثالث 

  الثالث نص القسم الذي أداه امللك ليون

  نسخة اهلدنة واليمني

واهللا واهللا واهللا، وتاهللا وتاهللا وتاهللا ، وباهللا وباهللا وباهللا،  - 1وأنا ليفون بن ميتوم بن كستنطني –وأقول 

وحق املسيح وحق املسيح وحق املسيح، وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب، وحق اإلجنيل وحق 

وحق اإلجنيل، وحق اإلب واإلبن وروح القدس، وحق الصليب األعظم املستقل بالناسوت األكرم، اإلجنيل 

وحق األقانيم الثالثة من جوهر واحد، وحق األناجيل األربعة اليت نقلها مىت ولوقا ومرقس ويوحنا، وحق 

وحق الصوت  2على البيعة، صلوام وتقديسام، وحق التالميذ االثىن عشر والثالمثائة ومثانية عشر اجملتمعني

الذي نزل على األردن فزجره، وحق اهللا مرتل اإلجنيل على عيسى بن مرمي روح القدس وكلمته، وحق املباركة 

أم النور ماري مرمي، ويوحنا املعمودي ومار توما، وما مىت، وحق الصوم الكبري، وحق ديين ومعتقدي من 

  .ن املعمودية، وحق كل أب مقربالنصرانية وما تلقيته من األقساء واآلباء م

إنين من وقيت هذا وساعيت هذه قد أخلصت نييت، وأصفيت طوييت يف الطاعة ويف الوفاء ملوالنا   

السلطان امللك املنصور سيف الدنيا والدين سلطان اإلسالم واملسلمني سيد امللوك والسالطني سلطان الديار 

وقالع الروم وبالدها وبالد الشرق، ملك البسيطة أيب الفتح قالوون املصرية والبالد الشامية واحللبية والفراتية 

الصاحلي قسيم أمري املؤمنني، ولولده املَوىلَ السلطان الصاحل عالء الدنيا والدين أيب احلسن علي، خليل ناصر 

ت متتابعات، أمري املؤمنني، جبميع هذه اهلدنة املشروحة تلو هذه اليمني، اليت مدا عشر سنني كوامل متواليا

وعشرة ساعات، أوهلا يوم اخلميس املبارك مستهل شهر ربيع اآلخر سنة أربع ومثانني وستمائة للهجرة النبوية 

                                                            
 .املقصود هو هيثوم األول بن قسطنطني )1
 .م، حلل املشكلة اليت أثارها آريوس325يشري إىل جممع نيقية املنعقد سنة  )2
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صلوات اهللا على صاحبها وسالمه، املوافق لذلك اليوم السابع من حزيران سنة ألف ومخسمائة وستة وتسعني 

ا، وأعمل بشروطها شرطا شرطا، والتزم الوفاء ا وأحفظها إىل آخر مد. سنة لإلسكندر بن فيلوس اليوناين

ومبا تضمنته، وال أخالفها بقول وال فعل وال رمز وال إشارة، وال أتأول  يف مييين هذه وال يف اهلدنة املذكورة، 

وال أحتيل يف نقضها وال نقض شيء منها وال أستفيت فيها وال يف شيء منها، وال يف شرط من شروط هذه 

فإن نقضتها أو نقضت شيئا منها أو استفتيت فيها أو استثنيت فيها أو يف شيء منها فكل ما . كورةاهلدنة املذ

أملكه من صامت وناطق صدقة على الفقراء واملساكني من النصارى، وعلي املشي إىل البيت حافيا حاسرا 

نها أو اعتمدت ما ينايف راجال ثالثني مرة، وعلي صوم الدهر كله إن خالفت شروط هذه اهلدنة أو شيئا م

  :الوفاء ا أو بشيء منها من أوهلا إىل آخر هذه املدة املعينة يف هذه اليمني وهي 

هذه اهلدنة املباركة اليت اسقرت بني موالنا السلطان امللك املنصور السيد األجل العامل العادل املظفر 

ن الصاحلي قسيم أمري املؤمنني وولده وويل عهده سيف الدنيا والدين سلطان اإلسالم واملسلمني أيب الفتح قالوو

املوىل السلطان امللك الصاحل عالء الدين أيب احلسن علي خليل أمري املؤمينني وولده املوىل امللك األشرف صالح 

وبني امللك اجلليل ليفون بن امللك هيوم ابن –الدنيا والدين خليل ناصر أمري املؤمنني خلَّد اهللا سلطام 

تني ملك األرمن ملدة عشر سنني كوامل متواليات متتابعات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات كسطن

أوهلا يوم اخلميس مستهل شهر ربيع اآلخر سنة أربع ومثانني وستمائة املوافق ذلك اليوم السابع من حزيران سنة 

بالد موالنا السلطان امللك املنصور ألف ومخسمائة سنة وستة وتسعني سنة لالسكندر بن فيلبس اليوناين على 

وقالعه وحصونه وممالكه ومدنه وأقاليمه ورعايا بالده من عساكر وجنود وجيوش وحشود وتركمان وأكراد 

وعرب ومسلمني ونصارى وسائر طوائف الناس أمجعني على اختالف أديام وأنفارهم وعلى ما حتويه من 

. ن وبر وحبر وموان وسواحل وسهل وجبل وعامر ودائرأموال ومواش وصامت وناطق وسار ومتحرك وساك

وهي مملكة الديار املصرية وثغورها وبالدها وموانيها وسواحلها وبرورها واململكة الساحلية وسواحلها 

وموانيها وبرورها واململكة الكردية واململكة الشوبكية ومملكة الصلت والبلقاء ومملكة عجلون ومملكة صرخد 
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اململكة الصفدية والشقيفة واململكة الدمشقية واململكة البعلبكية وسائر املمالك الشامية ومملكة الصبيبة و

حصن عكار، وفتوحاته، وحصن : والقالع اإلسالمية واململكة احلمصية واململكة الرحبية والفتوحات احلصنية 

وبلَده، وجبلة، والالذقية،  األكراد وفتوحاته، وحصن املرقب وفتوحاته وموانيه بلنياس وما دخل يف هذه الفتوح

وبلد الست، ومملكة بالَطٌنس، وبالدها، ومملكة صهيون وبالدها، ومملكة شيزر، ومملكة محاة، ومملكة حلب، 

ومملكة بغراس، ومملكة الدربساك، ومملكة عينتاب، وبرج الرصاص، والراوندان، وتل باشر، ومنبِج، وقلعة 

ة، ومملكة كَركَر، ومملكة الكَختا، وقطينا، وبابلو، وما انتهت إليه حدود البالد السلطانية جعبر، ومملكة البري

مبمالك الشرق والروم وكل ما استقر يف يد نواب موالنا السلطان امللك املنصور إىل تاريخ هذه اهلدنة من 

يد موالنا السلطان وعلى يد البالد والفتوحات واحلدود واألراضي والقالع وما سيفتحه اهللا تعاىل على 

عساكره، وجيوشه، وبعوثه من البالد واألقاليم، والثغور، والقرى، والضياع، واملصايف، واملشايت شرقا وغربا 

وبعدا وقربا، وعلى ما ذكر من البالد السلطانية وعلى ما مل يذكر منها، ومن ا، وما ا وعلى بالد امللك 

بيده إىل حني اسقرار هذه اهلدنة، وهي بالده املعروفة به، تستقر بالد موالنا  ليفون ابن امللك هيوم املستقرة

السلطان امللك املنصور وما عني منها وما مل يعني، وبالد امللك ليفون املستقرة بيده آمنة مطمئنة على قواعد 

وما حوته بالده من  الصلح واملهادنة هي ومن ا من رعيته، وأمرائه، وأجناده، ومن يتعلق ا وينسب إليه،

أموال ومواش وقرى وزروع وضياع حمروسة من اجلانبني يف الليل والنهار، والغدو والرواح، واملساء والصباح، 

حمفوظة املسالك مصونة األطراف واجلهات برا وحبرا، من املتعرضني باألذية، واملتعبثني بأيدي العدوان 

ال تتعرض جهة على أخرى حبالة من احلاالت اليت ختالف شروط  واملتلصصني من احلرامية واملغريين، واملفسدين

وأن تتردد التجار من . وال ينقض ا حكم الصلح الذي استقر أمره، وثبت يف األذهان علمه. هذه اهلدنة

وليخفروا إىل حدود البالد وال يمنعوا من التردد وال . اجلانبني بأمواهلم وبضائعهم ومتاجرهم صادرين وواردين

وعلى أن امللك ليفون ابن امللك هيوم يقوم ملوالنا السلطان امللك املنصور ولولده . وا بسبب من األسبابيؤذ

وويل عهده السلطان امللك الصاحل عالء الدنيا والدين وولده السلطان امللك األشرف يف كل سنة من استقبال 
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ن نفسه وعن رعيته وعن بالده مبا يأيت ذكره تاريخ هذه اهلدنة وإىل انقضاء مدا على حكم القطيعة املستقرة ع

مائتا ألف : مخسمائة ألف درهم وزنا نصفها  1وهو من الفضة احلجر الطَّلغم التكفورية. ونقْد سنة معجلة

مخسة  2أكاديش جياد: من اخليل اجلياد، والبغال اجلياد مخسون رأسا، تفصيله . درهم، ومخسون ألف درهم

ومن التطابيق احلديد اجلياد عشرة آالف تطبيقة مبسامريها . سة وعشرون رأساوعشرون رأسا، بغال جياد مخ

. وليستقر محل ذلك يف كل سنة من مملكته. حممولة إىل أي جهة رسم له حبملها إليها من البالد السلطانية

وعلى . ملباركةوتكون السنة األوىل معجلة، ويستمر محل هذه اجلملة املعينة يف كل سنة إىل انقضاء هذه اهلدنة ا

أن امللك ليفون يلتزم بإطالق مجيع من يف اعتقاله من التجار املسلمني على اختالف طوائفهم وأجناسهم 

بأمواهلم وبضائعهم ومماليكهم وجوارهم وخيلهم وبغاهلم، وإطالق مجيع املأسورين املعتقلني يف قالعه ويف بالده 

هم وجتهيز اجلميع إىل األبواب العالية وال يعوِّق منهم من سائر أجناس الناس على اختالف أجناسهم وأنفار

أحدا وجيهزهم مجيعهم إىل األبواب العالية، ومن كان قد مات يف اعتقال امللك ليفون من التجار املسلمني 

فيلتزم امللك ليفون بالقيام مبال التجار الذين ماتوا يف اعتقاله ملوالنا السلطان امللك املنصور، ومبماليكهم 

  .ويقوم عن التاجر الذي مات بأسري مثله. وارهم وبضائعهم وال خيفي شيئا من ذلكوج

ومهما كان قد فرط فيه من بضائعه وأمواله ورقيقه يقوم بقيمة ما فرط فيه ملوالنا السلطان امللك 

أن موالنا وعلى . وجيهز ذلك إىل موالنا السلطان امللك املنصور وال يعتذر عنه بعذر - خلد اهللا ملكه–املنصور 

السلطانا امللك املنصور يطلق للملك ليفون من هو معوق من رسله وغلمام وأتباعهم املعتقلني مبصر والشام، 

وإن كان يف االعتقال أحد من جتار األرمن يطلق أيضا مباله املوجود، وعلى أن التجار املترددين من اجلهتني ال 

لمة وال يزاد عليهم حق خفري يف جهة من اجلهات ويسلك م يحدث عليهم حادث وال تجدد عليهم مظ

منهج العدل واإلنصاف، وعلى أنه من دخل إىل بلد األرمن من بلد الروم وبلد املشرق واملغرب والعراق 

                                                            
 .أي ملكية، ضرب من النقود )1
 .من فصيلتني فارسية، تعين احليوان الذي ينتمي إىل فصيلتني بشكل عام، مث أطلقها كتاب العرب على اخليل: أكاديش  )2
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وبغداد والعجم وسائر البالد قاصدا البالد السلطانية من التجار والرعية والوافدين وسائر الناس أمجعني يفسح 

وال يقَوِّ هؤالء من رعية التتار وال من أوالدهم . احلضور إىل البالد السلطانية، وال يعوِّقهم وال مينعهمهلم يف 

وال ممن يتعلق م، وعلى أنه مىت مات أحد من التجار املسلمني ببالد امللك ليفون حيتفظ مباله ويسلَّم لنواب 

وللملك ليفون مثل ذلك يف جتار بالده . الشريف موالنا السلطان امللك املنصور ليعتمدوا فيه موجب الشرع

األرمن الذين ميوتون يف البالد السلطانية، وعلى أنه مىت انكسر مركب ألحد اجلانبني باجلهة األخرى يحتفظ مبا 

فإن كان ذلك التاجر من رعية . يوجد فيه ويحترز عليه، ويسلَّم لنواب اجلهة اليت يكون التاجر املتويف منها

السلطان امللك املنصور أو من غلمانه فيسلَّم لنواب موالنا السلطان امللك املنصور، وإن كان من رعية موالنا 

امللك ليفون فيسلم لنوابه ليعتمدوا يف ذلك موجب العدل واإلنصاف، وعلى أنه مىت هرب أحد من بالد موالنا 

ن سائر الطوائف واألجناس واألديان، السلطان كائنا من كان، أمريا كان أو مأمورا، مملوكا كان أو حرا م

ودخل إىل بلد األرمن يلتزم امللك ليفون ونوابه بإمساكه وإنفاذه حتت احلوطة إىل األبواب السلطانية جبميع من 

ولو تنصر اهلارب وانتقل . يهرب معه ومبا يوجد معه من رفقة وغلمان وخيل وبغال وقماش ومال وغري ذلك

وإن . برده إىل موالنا السلطان امللك املنصور وال يعتذر بعذر وال حيتج حبجة يف أمرهعن دينه يلتزم امللك ليفون 

  .هرب أحد من رعية امللك ليفون وغلمانه وأجناده واستمر على دينه يلتزم نواب السلطان برده إليه

غري وإن دخل يف دين اإلسالم يرد املال الذي يوجد معه، وعلى أن املمنوعات من السالح والعدد و

ذلك من البالد السلطانية يستقر حال املنع فيها على العادة، وعلى أن املَلك ليفون ال مينع أحدا من التجار وال 

من غري التجار، من جلْب املمالك واجلوار واخليل والبغال وسائر أصناف البضائع عن احلضور م إىل البالد 

قهم ويفتح الطريق هلم ليجلبوا املماليك واجلوار والبضائع السلطانية وال يعوِّقهم وال يفسح ألحد يف أن يعوِّ

واخليل والبغال وسائر األصناف وسائر أجناس املماليك وأجناس اجلوار على اختالفهم وال يعوق منهم أحدا، 

وعلى أنه مىت أخذت أخيذة أو قتل أحد من اجلانبني يسلّم القاتل ليقتص منه، وترد األخيذة بعينها إن كانت 

الفارس بفارس، والتركبلي : والقتيل يقام عنه بعد ردِّ ماله بأسري مثله . جودة أو قيمتها إن كانت مفقودةمو
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فإن خفي أمر القتيل أو أمر األخيذة تكون املهلة . والتاجر بتاجر، والراجل براجل، والفالح بفالح 1بتركبلي،

وإىل تلك اجلهة وثالثة نفر ختتارهم اجلهة وإن مل يظهر أمرها حلّف . يف الكشف عن ذلك أربعني يوما

وإن ظهر أمر األخيذة أو أمر القتيل بعد اليمني عاد الطلب باحلق على حاله وعلى أن قلعة الروم . األخرى

املقيم ا ورهبانه ومن يتعلق به ذه اجلهة ومبالَها وا من الرعية والفالحني  2وخليفة األرمن الكتاغيكو

  .حكم هذه اهلدنة، كما استقر هلم يف اهلدنة الظاهريةيكونون داخلني يف 

وعلى أن امللك ليفون ال يستجد بناء قلعة وال ما يتحصن به، وعلى أنه مهما كان يف بالد ليفون من 

والبالد السلطانية يردهم إىل البالد السلطانية، ومن كان يف اعتقال من رهبام يطلقه، وإن  3فالحي بلد رومص

  .د السلطانية أحد من فالحي بلد األرمن فريدكان يف البال

تستقر هذه اهلدنة بشروطها وقواعدها احملررة إىل انقضاء مدا ال تنتقض مبوت أحد من ملوك اجلهتني 

وال بعزل نائب أو والٍ وتولية غريهم، وال بدخول رِجلٍ غريبة وال بيد غالبة من التتار وال من غريهم، بل 

ة مستمرة على حاهلا، وغنين ألتزم الوفاء ا جبميع شروطها وال أخرج عن حكم من تكون أحكام هذه اهلدن

أحكام هذه اهلدنة، وال أغمز على بالد موالنا السلطان امللك املنصور وال على عساكره وال على رعاياه من 

وال أحسن ألحد يقصدهم بغارة وال مبضرة وال بأذية، وال أدخل يف مشورة تؤدي إىل اعتماد سوء أو مكروه، 

من أعداء موالنا السلطان امللك املنصور وال أجنده وال أساعده وال أواقفُه عليه برمز وال خطّ، وال مراسلة، وال 

مكاتبة، وال مشافهة، بل أكون مداريا عن نفسي وعن بالدي، وأجتهد كل االجتهاد يف حفظ بالد موالنا 

فسخ من  - والعياذ باهللا–بالد بأَذية أو عدوان، ومىت وقع  السلطان امللك املنصور ومنع من يتخطى إليها من

أحد اجلهتني تكون التجار والسفار واملترددون آمنني مطمئنني على أنفسهم وأمواهلم وبضائعهم ومماليكهم 

وتكون املهلة أربعني يوما حىت يعود كل أحد إىل مأمنه ووطنه ببضاعته ومباله من . وجوارهم وخيلهم وبغاهلم
                                                            

 .هو االسم الذي أطلق على الفرسان من األجانب يف عصر احلروب الصليبية: التركبلي  )1
 .هو بطريرك األرمن، ويسمى الكاثوليكوس أو اجلاثليق ويطلق عليه باألرمينية الكاثاغيكوس )2
  .ألرمينية للرومالتسمية ا )3
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 معارض له يف ذلك مدة هذه اهلدنة املباركة اليت اوهلا مستهل شهر ربيع اآلخر املبارك من سنة أربع ومثانني فري

وستمائة للهجرة النبوية احملمدية صلوات اهللا على صاحبها وسالمه، املوافق ذلك اليوم للسابع من حزيران سنة 

 - وإنين واهللا وحق ديين ومعبودي واعتقادي–الف ومخسمائة ومخسة وتسعني لالسكندر بن فيلبس اليوناين 

ألتزم جبميع هذه اهلدنة وهذه اليمني مييين وأنا ليفون بن هيتوم والنية فيها نية موالنا السلطان امللك املنصور 

سيف النيا والدين قالوون الصاحلي ونية، ولديه السلطان امللك الصاحل عالء الدنيا والدين، واملوىل السلطان 

شرف صالح الدنيا والدين، ونية مستحلفي هلم، ال نية يل غري نيتهم وال قصد يل غري قصدهم، أشهد امللك األ

اهللا علي بذلك واهللا على ما أقول وكيل، واملسيح شهيد علي بذلك، وعلى ذلك وقع الشرط واالتفاق يف 

  1.التاريخ املذكور أعاله

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .102- 93املصدر السابق، ص : ابن عبد الظاهر  )1
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  امللحق الرابع

  سعيد والسلطان الناصر حممد بن قالووننص الصلح بني اخلان أيب 

  :م النص التايل 1320/ هـ  720أورد املقريزي، ضمن حوادث سنة 

  :مث قدمت الرسل بعد ذلك بالكتب، وفيها طلب الصلح بشروط  منها   

 1.أال تدخل الفداوية إليهم .1

 .اهوأن من حضر من مصر إليهم ال يطلب، ومن حضر منهم إىل مصر ال يعود إليهم إال برض .2

 .وأال يبعث إليهم بغارة من عرب وال تركمان .3

 .وأن تكون الطريق بني اململكتني مفسوحة تسري جتار كل مملكة إىل األخرى .4

                                                            
وهم طائفة من اإلمساعيلية املنتسبني إىل إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن ويسمون أيضا باحلشاشني، : الفداوية   )1

. علي زين العابدين بن احلسني السِّبط بن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، من فاطمة بنت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
عتقد غريهم من سائر الشيعة أن اإلمامة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، انتقلت بالنص إىل علي وهم فرقة من الشيعة معتقدهم م

بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مث إىل ابنه احلسن، مث إىل أخيه احلسني، مث تنقلت يف بين احلسني إىل جعفر الصادق، مث هم يدعون 
. وسموا الفداوية ألم يفادون باملال على من يقتلونه . تنقلت يف بنيهانتقال اإلمامة من جعفر الصادق إىل ابنه إمساعيل، مث

وكانت هلم عدة . ويسمون يف بالد العجم بالباطنية ألم يبطنون مذهبهم ويخفونه، وتارة باملالحدة ألن مذهبهم كله إحلاد
م، وهلم قالع أخرى يف الشام 1256هوالكو سنة  حصون يقيمون ا، منها قلعة آملوت يف أصبهان، وهي اليت سقطت يف يد

وكانوا يستجيبون للملك الناصر، . وال يدخل عليهم أحد من غريهم... بني محاه ومحص، منها مصياف، والرصافة، والعليقة 
فإن سلم . ديتهيرسلهم على أعدائه سواء بالعراق أو إيران وغريها، وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم الغتيال عدو له، قرر 

  .وجنح فيما طلب منه فهي له، وإن أصيب فهي لولده، وهلم سكاكني مسمومة يضربون ا من بعثوا لقتله
وسبب ورود هذا الشرط يف بنود الصلح، أن السلطان الناصر حممد بن قالوون، أرسل ثالثني فداويا من قلعة 

ان اململوكي وفر إىل إيران يف زمن اإليلخان أوجلايتو، وأصبح مصياف لقتل األمري قراسنقر الذي شق عصا الطاعة على السلط
منذ ذلك الوقت يعيش يف محاية اإليلخانيني حىت زمن أبو سعيد، وكان امللك الناصر يرغب يف القضاء عليه بشىت الطرق ألنه 

يز، متكن أحدهم من الوصول وملا وصل الفداوية إىل ترب. كان متهما باملشاركة يف قتل أخيه امللك األشرف خليل بن قالوون
وشاع خرب هذه العملية وانتشر، وقيل أن هؤالء . إليه، وضربه، ولكنه جنا، ووقعت الضربة يف أحد األمراء املغول فقتل

اإلمساعيلية حضروا لقتل اإليلخان أيب سعيد ونائبه األمري جوبان والوزير علي شاه، وقراسنقر، وكبار أمراء املغول، واختفى أبو 
؛ 122-119، ص 1صبح األعشى، املصدر السابق، ج : أنظر . (عن األنظار، أحد عشر يوما خوفا على نفسه سعيد

  .).55-52املرجع السابق، ص : ؛ صبحي عبد املنعم حممد 28-27، ص 3املصدر السابق، ج : املقريزي 
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وأن يسري الركب من العراق إىل احلجاز يف كل عام مبحمل ومعه سنجق فيه اسم صاحب مصر مع  .5

 .سنجق أيب سعيد ليتجمل بالسنجق السلطاين

 1.قروأال يطلب األمري قراسن .6

فجمع السلطان األمراء، واستشارهم يف ذلك، بعدما قرأ عليهم الكتاب، فاتفق الرأي على إمضاء 

  2.الصلح ذه الشروط، وجهزت اهلدايا أليب سعيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ممن شاركوا يف قتل امللك األشرف خليل بن هو األمري مشس الدين قراسنقر بن عبد اهللا املنصوري، كان من كبار األمراء و" )1

فلما توىل امللك الناصر حممد بن قالوون احلكم، أخذ يتتبع قتلة أخيه ويثأر منهم، فلما علم سنقر أن الناصر حممد . قالوون
ومهم، وكتبوا إىل خدابنده خيربونه بقد .يدبر للقبض عليه، خشي على نفسه، وخرج يف مثامنائة مملوك قاصدا بالد املغول

، 40املرجع السابق، ص : صبحي عبد املنعم حممد ( ".فاستقبلهم وبالغ يف إكرامهم، مث حسنوا له عبور الشام والسيطرة عليه
  .).1هامش 

  .29، ص 3املصدر السابق، ج : املقريزي  )2
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  امللحق اخلامس

  1األجبدية األرمينية

  
                                                            

  .414املرجع السابق، ص : رسالن أمحد فؤاد  )1
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  أمراء وملوك أرمينيا الصغرى. 2
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  امللحق السادس
  أمراء أرمينيا الصغرى

  1األسرة الروبينية

أوشني  قسطنطني  

3
ثوروس األول 
(1129-1102)

6
روبن الثاين

(1169-1168)

ريتا 

5
ثوروس الثاين
(1168-1140)

7
مليح

(1174-1169)

روبن 

آليس فيليبا

8
روبن الثالث

(1187-1174)

ريتا  إيزابيل
1226تزوجت سنة   

يثوم األول 

9
ليون الثاين

(1219-1187)
1198ملكا منذ 

سبيل دولْيت 

ستيفان  قسطنطني   إبنة تزوجت 
بفارس فرجني 

إبنة تزوجت 
بأمري أرميين 

4
ليون األول 

(1140-1129)

بياتريس

2
قسطنطني األول 
(1102-1095)

ثوروس     

1
روبن األول 
(1095-1080)

  
                                                            

  .Dulaurier Introduction, p. CXII-CXIII:  مترجم للعربية وبتصرف عن  )1
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  امللحق السابع
  ملوك أرمينيا الصغرى

  1األسرة الروبينية: أوال 

  
  األسرة اهليثومية: ثانيا 

  
                                                            

   .Dulaurier : op. cit, p. CXIV-CXV: مترجم للعربية وبتصرف عن  )1

ريتا  إيزابيل 
نة   1226تزوجت س

وم األول بهيث

1
ليون الثاني
(1187-1219)

نة  وِّج س م1198ٌت

4
هيثوم الثاين
(1292-1289)
(1296-1294)

8
ليون الرابع
(1307-1305)

بوهيموند

5
ثوروس الثالث

(1294-1292)

6
مسباد

(1298-1296)

7
قسطنطني

(1299-1298)

10
ليون اخلامس
(1341-1320)

9
أوشني

(1320-1307)

غي دو لوزينيان يوحنا لوزينيان
(قسطنطني الثالث )

إيزابيل
تزوجت بعمري
دو لوزينيان

3
ليون الثالث
(1289-1269)

وروس ث روبن سبيل  إيزابيل ريتا مارية أوفيمي

2
هيثوم األول 
(1269-1226)
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  1أسرة لوزينيان: ثالثا 

إيزابيل
إبنة ليون الثالث

5
ليون السادس 

(1375-1373)

جدته ألبيه أرمينية 

4
قسطنطني اخلامس

(1373-1363)

3
قسطنطني الرابع

(1362-1344)

2
غي دو لوزينيان

1
يوحنا دو لوزينيان

(قسطنطني الثالث )

(1342-1341)

عموري دو لوزينيان
أمري صور

إبن هوج الثالث
ملك قربص

                                                            
  .Dulaurier : op. cit, p. CXVI  :مترجم للعربية وبتصرف عن  )1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلرائط. 3
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 1اخلريطة رقم
  1القدمية والوسطىأرمينيا يف العصور 

  
                                                            

  Mouradian : op. cit., p. 12 : مترمجة للعربية عن  )1
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 2اخلريطة رقم
  1الصغرى يف قيليقياأرمينيا 

  

                                                            
  .Dédéyan : op. cit., p. 998 : مترمجة للعربية عن  )1
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 3ريطة رقماخل
  1املوطن األصلي للمغول والقبائل ااورة هلم

  
                                                            

  .65املرجع السابق، ص : الغامدي  )1
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 4ريطة رقماخل
  1األراضي الغربية اليت خضعت للمغول

 

                                                            
 .160املرجع السابق، ص : الغامدي  )1



 

  
  
  

  املصادر واملراجعقائمة 
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  .القرآن الكرمي: أوال 
  واملعربة املصادر العربية: ثانيا 
ت (أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ( ابن األثري .1

 .1983، بريوت، 4الكامل يف التاريخ، دار الكتاب العريب، ط )) : هـ 630
مسالك املمالك، )) : م 957/ هـ  346ت (أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي ( اإلصطخري .2

  .1927مطبعة بريل، ليدن، 

 .1901، مطبعة املوسوعات، مصر فتوح البلدان،:  )أمحد بن حيي بن جابر البغدادي( بالذريال .3

، ترمجها إىل العربية عبد العزيز جاويد، اهليئة املصرية العامة رحالت ماركو بولو:  بولو ماركو .4
  .1995، للكتاب، القاهرة

النجوم الزاهرة يف ملوك )) : هـ 874-813( مجال الدين أيب احملاسن يوسف( ابن تغري بردي .5
 .1992والقاهرة، قدم له وعلق عليه حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت،  مصر

أمحد . الصوري، نشرها وعرف ا د، ترمجها إىل العربية، أبو احلسن إسحق التوراة السامرية .6
  .1978، حجازي السقا، دار األنصار، القاهرة

معجم البلدان، دار إحياء )) : هـ 226ت (شهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ( احلموي .7
  .2008التراث العريب، بريوت، 

كتاب صورة األرض، منشورات )) : هـ  367ت بعد (ل النصييب قأبو القاسم بن حو( ابن حوقل .8
 .1979دار مكتبة احلياة، بريوت، 

 .1889املسالك واملمالك، مطبعة بريل، ليدن، ) : أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا( ابن خرداذبة .9

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ) : عبد الرمحن( ابن خلدون .10
 .1983ذوي السلطان األكرب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ومن عاصرهم من 

تاريخ األرمن من البداية حىت القرن اخلامس ) : م 493-410( خوريناتسي موسيس .11
 .1999، امليالدي، ترمجة نزار خليلي، دار اشبيلية، دمشق

، الدرة الزكية 8كرت الدرر وجامع الغرر، ج ) : أبو بكر بن عبد اهللا بن أيبك( الدواداري .12
  .1971، ، القاهرة)بدون دار نشر(يف أخبار الدولة التركية، حتقيق أولرخ هارمان، 

، الدر الفاخر يف 9كرت الدرر وجامع الغرر، ج ) : أبو بكر بن عبد اهللا بن أيبك( الدواداري .13
  .1960، القاهرة، )بدون دار النشر(امللك الناصر، حتقيق هانس روبرت رومير، سرية 
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دول )) : هـ748-673(مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان ( الذهيب .14
  .1999اإلسالم، حققه وعلق عليه، حسن إمساعيل مروة، دار صادر، بريوت، 

العرب يف :  ))هـ748-673(عثمان مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن (الذهيب  .15
 .1985بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت،  بو هاجر حممد السعيدخرب من غرب، حتقيق أ

ريخ امللك تا)) : م1285/ هـ  684ت (عز الدين حممد بن علي بن إبراهيم ( ابن شداد .16
 .1983يسبادن، الظاهر، فرانز شتايز، ف

امللل والنحل، دار الفكر، )) : أبو الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد( الشهرستاين .17
  .2008بريوت 

. تشريف األيام والعصور يف سرية امللك املنصور، حققه د) : حمي الدين( ابن عبد الظاهر .18
  .1961، مراد كامل و حممد علي النجار، القاهرة

نقله إىل العربية األب إسحق أرملة، دار تاريخ الزمان، : ) ينأبو الفرج مجال الد( ابن العربي .19
 .1986، بريوت 2املشرق، ط 

تاريخ الفاخري، حتقيق عمر )) : م1344/ هـ  745ت (بدر الدين بكتاش ( الفاخري .20
 .2010بريوت، -عبد السالم تدمري، املكتبة العصرية، صيدا

املختصر يف أخبار البشر، املطبعة احلسينية :  ))هـ 732ت (عماد الدين إمساعيل ( أبو الفدا .21
 ).بدون مكان وتاريخ النشر(املصرية، 

التعريف )) : هـ 749 -هـ  700(بن حيي  شهاب الدين أمحد( ريابن فضل اهللا العَم .22
  .1988باملصطلح الشريف، حتقيق حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

كتاب اخلراج وصنعة الكتابة، مطبعة ) : أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي( قدامة بن جعفر .23
  .1889بريل، ليدن، 

، صبح األعشى، دار الكتب املصرية، القاهرة) : الشيخ أبو العباس أمحد( القلقشندي .24
1922. 

البداية والنهاية، )) : هـ 774ت (أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ( ابن كثري .25
  .2007، حتقيق امحد بن علي و عبد الرمحن فهمي، دار الغد اجلديد، القاهرة

ذيل مفرج )) : هـ 696 – 619(بن عبد الرحيم بن أمحد  نور الدين علي( ابن املغيزل .26
  .2004، املكتبة العصرية، بريوت، الكروب يف أخبار بين أيوب
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)) : هـ 845ت (تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ( املقريزي .27
  .1997السلوك ملعرفة دول امللوك، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، عبد احلميد صاحل محدان، الدار املصرية اللبنانية. خمتار األخبار، حققه د:  املنصوري بيربس .28
 .1993، القاهرة

لسان العرب، دار صادر، بريوت، ) : أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم( ابن منظور .29
1997. 

  .1958، أعمال الفرجنة، ترمجة حسن حبشي، جلنة البيان العريب، القاهرة:  مؤلف جمهول .30

، نشر وحتقيق حافظ أمحد منكربيت سرية السلطان جالل الدين) : حممد بن أمحد( النسوي .31
  ).بدون مكان وتاريخ النشر(محدي، دار الفكر العريب، 

اية األرب يف فنون األدب، حتقيق، مفيد ) : بن عبد الوهاب شهاب الدين أمحد( النويري .32
  .2004قمحية وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، نقله إىل تاريخ هوالكو -اإليلخانيون –جامع التواريخ ) : رشيد الدين فضل اهللا( اهلمذاين .33
ه وقدم له، حيي اخلشاب، دار إحياء الكتب العربية، العربية، حممد صادق نشأت وآخرون، راجع

  )بدون مكان وتاريخ النشر(

جامع التواريخ، تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي ) : رشيد الدين فضل هللا( اهلمذاين .34
قاآن إىل تيمور قاآن، نقله إىل العربية فؤاد عبد املعطي الصياد وحيي اخلشاب، دار النهضة العربية، 

  ).بدون تاريخ(بريوت، 

فؤاد . خان، دراسة وترمجة د غازان جامع التواريخ، تاريخ) : رشيد الدين فضل اهللا( اهلمذاين .35
 ).بدون دار النشر وبدون تاريخ(عبد املعطي الصياد، 

مفرج )) : هـ 697-604(مجال الدين حممد بن سامل بن نصر اهللا بن سامل ( ابن واصل .36
بريوت، -ري، املكتبة العصرية، صيدا، حتقيق، عمر عبد السالم تدمالكروب يف أخبار بين أيوب

2004. 
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C. D. A., Imprimerie impériale, 2eme ed., Paris. 1969. 
13. Sébêos (L'Evêque) : Histoire d'Héraclius, Traduit en français par 

Frédéric Macler, Paris, 1904. 
14. Sempad (Connétable) : Chronique du royaume de la Petite Arménie, Ds. 
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  .1981العلم للماليني، بريوت، 

  ).بدون تاريخ(تاريخ أرمينيا، ترمجة شكري عالوي، مكتبة احلياة، بريوت، :  بول اميل .3
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 .2009، دار لبنان، بريوت، قادة فتح بالد الروم:  خطاب حممود شيت .6
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  .1997أرمينيا األمة والدولة، دار األمني، اجليزة، :  رسالن امحد فؤاد .7

تاريخ احلروب الصليبية، نقله إىل العربية، السيد الباز العريين، دار الثقافة، بريوت، :  رنسيمان ستيفن .8
1967 . 

معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي، دار الرائد العريب، بريوت، :  زامباور .9
1980.  

جري، أرمينية من الفتح اإلسالمي إىل مستهل القرن اخلامس اهل:  صابر حممد دياب حسن .10
 .1978، دار النهضة العربية، مصر

، دار األندلس اجلديدة، )التتار بني االنتشار واالنكسار(املغول :  الصاليب علي حممد حممد .11
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 .1980املغول يف التاريخ، دار النهضة العربية، بريوت، :  الصياد فؤاد عبد املعطي .12
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  .2002، دار النفائس، بريوت، م 1304

  .2007تاريخ املغول العظام واإليلخانيني، دار النفائس، بريوت، :  طقوش حممد سهيل .14
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